
Bir elektirikli makine kullan›ld›¤›nda, afla¤›dakinide kapsayan
güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir.

Bu dikifl bilgisayar›n› kullanmadan önce bütün talimatlar›
okuyunuz.

Dikifl bilgisayar› kullan›mda olmad›¤›nda, fifl pirizden
çekilerek elektirik ba¤lant›s› kesilmelidir.

TEHL‹KE
Elektirik floku riskinin azalt›lmas› için:

1. Bir dikifl bilgisayar› elektiri¤e ba¤l› oldu¤unda hiç bir zaman
bafl›bofl b›rak›lmamal›d›r.

2. Kullan›mdan sonra ve temizlikten önce dikifl bilgisayar›n›
derhal pirizden çekin.

3. Ampul de¤ifltirmeden önce her zaman elektirik ba¤lant›s›n›
kesin. Ayn› tip 12 volt/5 watt ampul kullan›n

UYARI.

Yan›k, yang›n, elektirik floku veya yaralanma risklerini
azaltmak için:

1. Bir oyuncak gibi kullan›lmas›n› önleyin. Bu dikifl bilgisayar›
çocuklar taraf›ndan veya çocuklar›n yak›n›nda kullan›ld›¤›nda
yüksek dikkat gerektirir.

2. Dikifl bilgisayar›n› el kitab›nda tarif edilen amaçlar için kullan›n›z.
Sadece üretici taraf›ndan tavsiye edilen ek parçalar› kullan›n›z.

3. Bu dikifl bilgisayar›n› e¤er
• hasarl› bir kablosu veya fifli varsa
• do¤ru olarak çal›flm›yorsa
• düflürülmüfl veya hasara u¤ram›flsa
• suya düflürülmüflse
hiçbir zaman kullanmay›n›z.
Dikifl bilgisayar›n› incelenmesi, tamiri, elektiriksel veya
mekanik ayar› için en yak›n yetkili BERNINA sat›c›s›na ya da
servis merkezine geri götürün.

4. Dikifl bilgisayar›n› hava giriflleri kapanm›flsa asla kullanmay›n›z.
Dikifl bilgisayar›n›n havaland›rma aç›kl›klar›n› ve ayak 
kontrolünü tiftik birikiminden, tozdan ve da¤›n›k kumafltan uzak
tutunuz.

5. Parmaklar oynar parçalardan uzak tutulmal›d›r. Dikifl i¤nesi
çevresinde özel dikkat gerekmektedir.

6. Her zaman orjinal BERNINA dikifl plakas›n› kullan›n›z. Yanl›fl
plaka kullan›lmas› i¤nenin k›r›lmas›na neden olabilir.

7. E¤rilmifl i¤neleri kullanmay›n›z.

8. Dikifl s›ras›nda kumafl› itip çekmeyiniz. Bu i¤nenin sapmas›na
ve k›r›lmas›na neden olabilir.

9. ‹plik geçirmek, i¤ne de¤iflimi, bobine iplik sar›m› ve bas›nc›
aya¤›n›n de¤iflimi gibi i¤ne alan›nda ayarlar yap›lmadan
önce güç dü¤mesini <0> kunumuna getiriniz.

10. Kapaklar ç›kar›l›rken, ya¤lama esnas›nda veya bu el
kitab›nda bahsi geçen herhangi bir servis ayar› yap›l›rken
herzaman dikifl bilgisayar›n› pirizden çekiniz.

11. Asla herhangi bir aç›kl›¤a bir fley sokmay›n›z veya
düflürmeyiniz.

12. Aç›k havada kullanmay›n›z.

13. Aeresol ürünlerinin kulland›¤› veya oksijenle uygulamalar
yap›lan yerlerde cihaz› çal›flt›rmay›n›z.

14. Elektirikten ba¤lant›y› kesmeden önce, bütün kontrolleri off
(<0>) konumuna getirin, daha sonra fifli pirizden çekin.

15. Elektirik ba¤lant›s›n› kablodan çekerek de¤il, fifli tutarak
prizden ç›karmak yoluyla kesiniz.

16. Dikifl veya nak›fl bilgisayar›n›n yanl›fl kullan›m›ndan do¤a-
cak herhangi bir zarardan dolay› sorumluluk kabul
edilmeyecektir.

17. Nak›fl modülünün kullan›m› esnas›nda dikifl bilgisayar›
hiçbir koflulda bafl›bofl b›rak›lmamal›d›r.

18. Elektronik elemanlar›n korunmas› için: Nak›fl ifllemi es-
nas›nda nak›fl kart›n› nak›fl modülünden ç›karmay›n.

Ç‹FT YALITIMLI
ÜRÜNLER‹N BAKIMI
Çift yal›t›ml› bir üründe, topraklama yerine iki yal›t›m sistemi
sa¤lanm›flt›r. Çift yal›t›ml› bir üründe herhangibir topraklama
ünitesi bulunmaz ve eklenmesine de gerek yoktur. Bu ürünün
bak›m› son derece dikkat ve sistem hakk›nda bilgi gerektirir, 
ve sadece kalifiye servis eleman› taraf›ndan yap›lmal›d›r.
De¤ifltirilen parçalar ürünün içindeki parçalarla ayn› olmas›
gerekmektedir. Çif yal›t›ml› bir ürün «DOUBLE INSULA-
TION» veya «DOUBLE INSULATED» (Çift yal›t›lm›fl)
kelimeleriyle belirtilmifltir.

sembolü de ürün üzerinde belirtilmifl olabilir

BU TAL‹MATLARI
SAKLAYIN!
Bu dikifl ve nak›fl bilgisayar› sadece evde kullan›m amaçl›d›r.

Güvenlik talimatlar› 1

ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
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2

Bir BBEERRNNIINNAA ““EEmmbbrrooiiddeerryy aa llaa CCaarrttee”” seçmek gelecek y›llardaki

dikiflinizde olumlu etkisi olacak bir karard›r.

Müflteri tatmini 100 y›ldan fazla bir süredir flirketimizi yürüten güç

olmufltur ve ben bu gelene¤i görkemli ‹sviçre kalitesini, gelece¤e

dönük dikifl teknolojisini ve rakipsiz müflteri servisini sunarak devam

ettirmek amac›nday›m.

Yeni BBEERRNNIINNAA yyaarraatt››cc›› ddiikkiiflfl vvee nnaakk››flfl ssiisstteemmlleerrii aaiilleessii size

dikifl ihtiyac›n›z› karfl›layacak sistemleri seçme flans›n› veriyor.

Ad›ndan da anlafl›ld›¤› gibi, “artista” bilgisayarla dikifl saf sanatç›l›kt›r.

Bu makineler bütün dikifl zevki için çal›flma alan› sa¤lar. Yarat›c›l›¤a

ilham olur ve fikirlerinizi en iyi kalite pratik dikime aktarman›z› sa¤larlar.

Bunlara ek olarak, pratik ve yarat›c› fikirlerle dolu dikifl yay›nlar› ile

beraber genifl dikifl aksesuar gam› BERNINA ile dikme zevkine eklenecektir.

BERNINA ailesine hoflgeldiniz demek bana büyük zevk veriyor. 

Frits Gegauf Ltd. • BERNINA Sewing Machines • CH-8266 Steckborn/Switzerland

«Welcome to

the BERNINA

family»

H.P. Ueltschi
Inhaber BERNINA

Nähmaschinenfabrik

®I
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‹çindekiler 3

Güvenlik talimatlar›

Önsöz

Makinan›n detaylar›

Makinan›n ayarlanmas›

Dikifl özeti

Bas›c› ayak

Pratik dikifller/ilikler

Genel bilgiler

Fonksiyonlar

Mesajlar

Dü¤me ilikleri

Alfabeler/rakamlar

Haf›za

Yorgan dikiflleri/16 yönlü dikifl/4 yönlü dikifl

Yan hareket dikiflleri - “Taslak dizaynlar›”

Denklik

Yard›m

TTC (‹plik gerginli¤i/Anlat›m/Yarat›c› Rehber)

Ak›ll› fonksiyon

Kurulum program›

eco (ekolojik) fonksiyon

Özel aksesuarlar

‹¤neler/‹plik Kumafl beslemesi

Temizlik ve bak›m

Sorun giderme

Terimler sözlü¤ü

‹ndeks

1

2

4-5

6-11

12-14

15

16-17

18-23

24-29

29

30-37

38-39

39-45

46-48

48-49

49-51

52

53-55

56

57-69

70

71-73

74-76

77

78

79

80-81
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Makinenin detaylar›4

Makinenin detaylar›

Önden Görünüfl

Arkadan Görünüfl

1

2 3 4

5

6

7

8

11

12

14 15

16

18 19

20

2221

24

26

27
28

29

30

23

25

17

31

35

32

9

10

13
33

34

37

38

39

36
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5Makinenin detaylar›

Masura kapa¤›
Dikifl plakas›
Özel aksesuarlar için montaj taban›
Örgü halkas› ba¤lant›s›
Bas›c› ayak
‹¤ne mengenesi
‹¤ne klavuzu
‹plik geçirici
‹¤ne kald›r›c› kapa¤›
‹plik yolu
‹¤ne kald›r›c›
Masura ön gergisi
H›zl› ters yön butonu
F (Favori Fonksiyon) butonu
Örnek sonu
Ekran
Aç›k/kapal› butonlu masura sar›c› ve
iplik kesici
Pratik dikifl butonu
‹lik butonu
Dekoratif dikifl butonu
Alfabe butonu
Harici nak›fl butonu
Yorgan dikiflleri/Yönlü dikifl butonu
clr (Silme) butonu
mem (haf›za ) butonu
‹¤ne yukar›/afla¤› durdurma
“?” (Yard›m) butonu
TTC (‹plik gerginli¤i/Anlat›m/Yarat›c›
Rehber) butonu
Dikifl geniflli¤i topuzu
Dikifl uzunlu¤u topuzu
‹¤ne pozisyonu
ak›ll› buton
kurulum butonu
eco (ekoloji) butonu
FHS (Serbest El Sistemi) butonu
Bas›c› ayak kald›rma kolu (manual)
Tafl›ma tutama¤›
Makara primleri
Dikifl tablas› soketi
‹plik kesici
Bas›c› ayak bask› kadran›
Volan
Açma/Kapama butonu
Güç kablosu soketi
Besleme difllisi indirme
Ayak kontrolü soketi
Nak›fl modülü (özel aksesuar)
ba¤lant›s›
PC seri portu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

Soldan Görünüfl

Sa¤dan görünüfl

41

36

40

42

48

47

43

45

46 44
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Makinenin ayarlanmas›6

Standart aksesuarlar› saklar
• dikifl yüzeyini

geniflletir
• açmak için, kapa¤› indirin

öne/arkaya do¤ru

Tafl›ma kutusu
• tozdan ve kirden korur
• aksesuar için bölmeler

Aksesuarlar
• ayak kontrolü
• ek kitab›
• güç kablosu
• garanti kart›
• FHS bask› aya¤› kald›r›c› (Serbest El Sistemi)
• dikifl tablas› için cetvel
• dikifl tablas› (monte edilmifl)
• dikifl tablas› ç›karmak için hafifçe kald›r›n ve ç›kar›n.

kutuyu ç›karmak için
• iki taraftan tutun
• yukar› do¤ru çekin

Aksesuar kutusu

Ç›karmak için
• serbest kol modunda çal›flmak

için kutuyu sola do¤ru çekin

Monte etmek
• kutuyu kilitlenene kadar

sa¤a do¤ru itin

Not:
kutuyu ç›karmadan önce
serbest koldaki masura
kapa¤›n›n kapal›
oldu¤undan
emin olun

Standart aksesuarlar
• dört masura
• 130/705H i¤ne çeflitleri
• dikifl y›rt›c›
• ufak tornavida
• iplik tifti¤i f›rças›
• dikifl rehberi
• ters örnek aya¤› No. 1
• overlok aya¤› No. 2A
• ilik aya¤› No. 3
• otomatik ilik aya¤› No.3A
• fermuar aya¤› No.4
• gizli dikifl aya¤› No.5
• aç›k nak›fl aya¤› No. 20
• yan hareket aya¤› No. 40
• yükseklik dengeleyici alet
• dikey makara pimi
• 3 makara diski

• ülkeye göre farkl›l›k
gösterebilir

Tafl›ma kutusu
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7Makinenin ayarlanmas›

Daha genifl dikifl yüzeyi
• dikifl tablas› dikifl yüzeyini

art›r›r.

• pantolon bacaklar› ve bel
band› gibi daha büyük silindirik
parçalar için serbest kol

Güç Kablosu
• güç kablosu kutunun içinde bulunur
• A fiflini makinaya
• B fiflini prize sokun

Ayak kontrol pedal› kablosu
• C fiflini makineye tak›n

Dikifl h›z›
• ayak parma¤›n›zla kontrol

pedal›na basarak dikifl
h›z›n› ayarlay›n.

• topu¤unuzla hafifçe
vurarak dikifl i¤nesini
kald›r›n ya da indirin

170/180 model dikifl
makuine için sadece
LV1/LV2 ayak kontrolünü
kullan›n. (ABD/Kanada için)

Bas›c› aya¤›n indirip
kald›r›lmas›

bas›c› ayak kald›rac›
bas›c› aya¤› kald›r›r ve
indirir dizinizle sa¤ tarafa
do¤ru itin bunu takiben 
bas›c› ayak
kalkar ve besleyici diflliler
iner
ilk dikifl at›ld›¤›nda besleyici
diflliler otomatik olarak
yukar› gelirler

Dikifl tablas›

Güç Kablosu

Fussanlasser
Kablo düzeni
• kabloyu makine etraf›nda

sar›n
• fifli A’ya tak›n

Dikifl s›ras›nda
• kabloyu istenilen uzunlukta

boflalt›p B veya C ye
yerlefltirin

Açma/kapama dü¤mesi
Açma/kapama dü¤mesi
Açma/kapama dü¤mesi maki-
nan›n volan taraf›ndad›r.
1 makina aç›k
0 makina kapal›

Dikifl ›fl›¤› kurulum program›
içinden aç›l›p kapanmaktad›r

Güvenlik talimatlar›na bak›n›z!

FHS (Serbest El Sistemi) bas›c› ayak kald›rac›
Bas›c› aya¤›n kald›rac›n›n
montaj›
• bas›c› ayak kald›rac› 

kutunun içinde sakl›d›r
• bas›c› ayak kald›rac›n›

taban plakas›ndaki aç›kl›¤a
yerlefltirin

• normal oturma pozisyonun-
da kald›rac› kullan-
abilirsiniz.

Not:
Sat›c›n›z gerekti¤inde
kald›raç
pozisyonunu ayarlayabilir

A

B
C

Montaj için
• serbest kol üzerinden

itin ve ba¤lant› kancalar›
oturana kadar s›k›ca bast›r›n
(i¤ne ve bas›c› ayak tamamen
yukardayken)

Ç›karmak için
• sola do¤ru çekin
• serbest koldan tamamen

çekerek ç›kar›n

Dikifl klavuzu
• sa¤ taraftan yar›ya

yerlefltirin (tablan›n
alt›ndan)

• tablan›n bütün geniflli¤inde
serbestçe ayarlanabilir

Ölçek
• “0” rakam› merkezi i¤ne

pozisyonuna karfl›l›k
gelir.

A

B

C
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Makinenin ayarlanmas›8

Ç›karmak
• i¤neyi kald›r›n
• açma/kapama butonunu

“0” konumuna getirin
• aksesuar kutusunun

kapa¤›n› aç›n
• masura kapa¤›n› aç›n
• masura kutusu üzerindeki

mandal› tutun
• kutuyu ç›kar›n

Masura kutusu

Yerlefltirmek
• masura kutusunun üzerindeki

mandal› tutun
• kutunun üzerindeki aç›kl›k

yukar› gelmelidir
• kilitleninceye kadar yerlefltirin
• masura kapa¤›n› kapay›n
• aksesuar kutusunun kapa¤›n›

kapay›n

Masura ipli¤i kesici
• masura kutusunu yerlefltirin
• ipli¤i A kesicisinin üzerine

getirin
• ipli¤i kesin

Not:
Normal dikifl için, masura
ipli¤inin yukar› getirilmesine
gerek yoktur; serbest uç
uzunlu¤u dikifle bafllan›lmas›
için yeterlidir.

Masuran›n yerlefltirilmesi

‹plik çekildi¤inde masura
saat yönünde dönmelidir.

sar›m yönü saat yönünde
olacak flekilde masuray›
yerlefltiriniz

‹pli¤i saat yönünün tersine
olacak flekilde yar›¤a
geçiriniz.

Yay›n sonundaki T fleklindeki
yar›¤›n içine gelecek flekilde
ipli¤i sola do¤ru yay›n alt›na
çekiniz.

Masuran›n sar›lmas›
• makinay› aç›n
• bofl masuray› milin

üzerine yerlefltirin

Dikkat 
E¤er dikiflmakinan›z
nak›flmeki¤i ile donat›lm›fl ise,
nak›fl kasna¤›n (ekstrad›r) 
kullan›m›nda alt ipi mekik
yapra¤›n içinden geçiriniz. 

Lütfen güvenlik talimat›n›
dikkate al›n›z! 

‹plik kesici
• ‹plik kesici üzerinde ipli¤i 

kesin

Masuran›n ipliklenmesi
• ‹pli¤i ok yönünü takip ederek klavuz üzerinden

ve ön gergi topuzunun etraf›ndan geçirin
• ipli¤in ucunu masuran›n içindeki deliklerinden birinden

geçirdikten sonra ipli¤i elinizde tutun
• tutucu kolu masuraya do¤ru bast›r›n
• ayak kontrolüne bas›n motor masura doldu¤unda otomatik
olarak duracakt›r
• masuray› ç›kar›n

A

Masuran›n sar›lmas›
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9Makinenin ayarlanmas›

Bas›c› aya¤›n de¤ifltirilmesi
• i¤neyi ve bas›c› aya¤› 

kald›r›n
• açma/kapama dü¤mesini

“0” konumuna getirin

Bas›c› aya¤›n tak›lmas›
• aya¤› yuvas›na yukar›

do¤ru itip yerlefltirin
• mengene kolunu afla¤›

bast›r›n

Kolun kald›r›lmas›
• mengene kolunu kald›r›n
• bas›c› aya¤› ç›kar›n

‹¤nenin ç›kar›lmas›
• i¤neyi kald›r›n
• açma/kapama butonunu

“0” konumuna getirin
• bas›c› aya¤› indirin
• i¤ne mengenesini gevfletin
• i¤neyi afla¤› çekerek ç›kart›n

‹¤nenin tak›lmas›
• gerekiyorsa i¤ne mengenesini gevfletin
• i¤nenin yass› taraf› arkaya gelmelidir
• i¤neyi gitti¤i kadar yuvas›na sokun
• i¤ne mengenesini s›k›flt›r›n

‹¤nenin de¤ifltirilmesi

Bas›c› aya¤›n de¤ifltirilmesi

Güvenlik talimatlar›na
bak›n›z!

Yard›mc› makara pimi (dikey)

Güvenlik talimatlar›na bak›n›z!

Dikey makara pimi
• yard›mc› makara pimi (dikey)

aksesuar kutusunda bulunur.
• pimi sa¤dan sola do¤ru

aç›kl›¤a yerlefltirin
• ç›karmak için makara piminin

taban›ndan sa¤a do¤ru çekin
• birden fazla iplik kullan›ld›¤›nda

(ör. Çift i¤ne, vb.) gerekli yard›mc›d›r.
• y›¤›n fleklinde sar›lm›fl makaralarda

dikey makara pimi beslemeyi en iyi
flekilde yapar

• dikey makara pimi metalik ipliklerin
kullan›m›nda y›pranmay› ve ipli¤in
ayr›lmas›n› önlemede yard›mc› olacakt›r.
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Makinenin ayarlanmas›10

Üst ipli¤in tak›lmas›

iplik makaras›n›n tak›lmas›
• i¤neyi ve bas›c› aya¤› kald›r›n
• açma/kapama dü¤mesini “0” konumuna getirin
• makaray› pime tak›n
• uygun makara diskini tak›n-makara

çap›= disk boyutu
• ipli¤i arka A klavuzundan geçirin
• sonra da iplik ön gergi yar›¤›ndan geçirin

Afla¤›
• ipli¤i afla¤›, yukar› alma kapa¤› B ye do¤ru çekin

Yukar›
• ipli¤i yukar›, kapa¤›n sol taraf›na C ye do¤ru ok

yönünde götürün, yukar› alma koluna yerlefltirin

Afla¤›
• ‹pli¤i afla¤› götürün, D ve E klavuzlar›ndan geçirin.

‹pli¤in i¤neye geçirilmesi

Kancadaki i¤ne
• bas›c› aya¤› indirin
• ‹pli¤i A kancas›n›n

arkas›na yaslay›p hafifçe
tutun

Alttaki ipli¤in ç›kar›lmas›

Kol afla¤›
• B kolunu afla¤› bast›r›n

‹plik i¤nenin önüne
• ipli¤i i¤nenin (C) önüne

al›n
• ‹pli¤i kancaya yakalanana

kadar i¤nenin alt›ndan
üstüne do¤ru geçirin

kolu ve ipli¤i b›rak›n
• B kolunu ve ipli¤i b›rak›n
• iplik halkas›n› i¤nenin

deli¤inden çekin

Alttaki ipli¤in ç›kar›lmas›
Alttaki ipli¤in ç›kar›lmas›
• üst ipli¤i tutun
• bir dikifl at›n
• alttaki ipli¤i dikifl plakas›ndaki delikten ç›karmak

için üst ipli¤i çekin
• her iki ipli¤i arkaya do¤ru, bas›c› ayak üzerindeki

yar›¤a do¤ru uzat›n
• iplikleri kesici üzerine çekin

Güvenlik talimatlar›na
bak›n›z!

A

C

D

E

B

C

D

E

A
C

B

Not:
Belirli çeflit ifller için masura
ipli¤i dikifl plakas›ndan yukar›
ç›kar›lmal›d›r. E¤er iplik kesici
kullan›ld›ysa iplik uzunlu¤u
normal ifller için yeterli
olacakt›r.
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11Makinenin ayarlanmas›

‹plik kesici
Kafa k›sm›ndaki iplik kesici
• her iki ipi önden arakaya, kesicinin

üzerine çekin
• ilk dikifl at›ld›¤›nda iplikler

serbest kalacakt›r

Dikifl Plakas›
Dikifl plakas› iflaretleri
• dikifl plakas› üzerinde milimetre ve inç

olarak iflaretlenmifl dikey çizgiler vard›r
• milimetre ölçüleri ön taraftad›r
• inç ölçüleri arka taraftad›r
• ölçüler çizginin i¤neye olan uzakl›¤›na

karfl›l›k gelir
• i¤nenin girdi¤i delik 0 noktas›ndad›r

merkezi i¤ne pozisyonu)
• milimetre/inç ölçüleri sa¤a ve sola

do¤ru iflaretlenmifltircv

Besleme Difllileri
Volan alt›ndaki buton
Buton bas›lmam›fl=besleme difllileri yukarda,
dikifl pozisyonu
• bütün makine besleme dikifller için

Buton bas›l›=besleme difllileri afla¤›da,
örgü pozisyonu

• serbest el (yamama, serbest el nak›fl›
serbest el yorgan dikifli) için

• Nak›fl modülünde nak›fl için

25 20 10 252010

1 5/8 1/4 15/81/4

Bas›c› ayak bas›nc›

Standart bas›nç
• bütün normal dikifller için

Azalt›lm›fl bas›nç
• Jarse kumafllar, gevflek

dü¤ümler, yorgan dikimi
için

• kumafl esnemesini önler
• kumafl do¤ru beslenecek

flekilde bas›nc› ayarlay›n

Art›r›lm›fl bas›nç
• kal›n kumafllar için
• kumafl beslemesini

iyilefltirir

Kafa k›sm›ndaki kadran
• bas›c› ayak bas›nc› kad-

ran› makinan›n sol
taraf›ndad›r

• çizgiler kumafl›n mükemmel bofllukta
dikilmesine klavuzluk eder

• yatay çizgiler dü¤me dikiflinde
yard›mc›d›r, vb.
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12 Dikifl Özeti

Pratik dikifller

9 mm/40 mm dekoratif dikifller

Dü¤me ilikleri
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13Dikifl Özeti

16 yönlü dikifl 4 yönlü dikifl

Alfabeler

Yorgan dikiflleri
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14 Dikifl Özeti
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Bas›c› ayaklar 15

Bas›c› ayaklar

3A
Otomatik ilik Aya¤›
Düz materyallerde dü¤me
ilikleri
Örme program› (ekranda
Ayak No.3A olarak görünür)

4
Fermuar aya¤›
Fermuar dikiflleri

5
Gizli dikifl aya¤›
Gizli bask›lar
Kenar dikiflleri

20
Aç›k nak›fl aya¤›
Nak›fl, aplike iflleme,
saten dikifl kenar›, mono-
gramlar

40
Kodlu yan hareket aya¤›
Bütün yan hareket dikiflleri
için

1 3

4 5 4020

2A

2A
Overlok aya¤›
Overlok kenar dikiflleri,
dikifl kenarlar›n›n üst dikiflleri

Not: Ayak numaras›ndan sonra gelen “C” harfi
aya¤›n 9 mm dikifl için bir alg›lay›c› ile kodland›¤›n›
veya donat›ld›¤›n› gösterir. Makineye  ba¤l› ayakla

bir dikifl seçildi¤inrde, önceden programlanm›fl genifllik
5 mm den ziyade 9 mm dir. Programlanm›fl genifllik ayar›n› 
5 mm’den 9mm artt›rabilirsiniz.

1
Ters örnek aya¤›
Pratik ve dekoratif
dikifller

3
Dü¤me ili¤i aya¤›
Dü¤me ilikleri (ekranda Ayak
No. 3 olarak görünür)

9
Örme/yama aya¤›
Besleme difllileri düflürülmüfl
pozisyonda, örme, yama,
monogramlar ve serbest el
nak›fl› için kullan›l›r.

32

Özel BERNINA Bas›c› Aya¤›
Standart bas›c› ayak seçimi yaklafl›k olarak bütün
normal dikifl ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› halde, yorgan
dikimi, evladiyelik dikifller, ev dekorasyonu, terzilik,
vb. gibi baz› belirli dikifl iflleri için özel BERNINA
bas›c› aya¤›n› kullanman›z tavsiye edilir.

Bu ayaklar› BERNINA distribütörünüzden temin edebilirsiniz.

32
7 yar›kl› nervür aya¤›
‹nce yün ve pamuk gibi orta
a¤›rl›ktaki kumafllarda 2 mm’lik
çift i¤ne kullanarak nervür
dikiflinde kullan›l›r.

9

Özel bas›c› ayak çeflitleri

3A
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16 Anwendung Nutzstiche

Pratik dikifller
1 Düz dikifl

Bütün esnemeyen kumafllarda. Her
düz dikifl iflinde

2 Zikzak
Yaklafl›k bütün kumafl çeflitlerinde. Kalite
kumafllar›n üst dikiflleri, lastikli kumafl,
dantel ve aplike eklemeleri gibi bütün
basit zik-zak uygulamalar›nda.

3 De¤iflken overlok
Öncelikli olarak jarse, streç overlok
dikiflleri,
k›vr›lm›fl kenar kumafllar› için

4 Kaba dikifl
Hemen hemen her türlü kumafl
için. Örme, yama ve takviye dikiflleri.

5 Koruma dikiflleri
Bütün kumafl tipleri. Düz dikiflle
yap›lm›fl dikifllerin bafl›n› ve sonunu
korur.

6 Üçlü düz dikifl
Sert, a¤›r kumafllarda takviyeli
dikifller

7 Üçlü zikzak
Sa¤lam kumafllarda takviyeli dikifller,
görünür k›v›rma dikifller, dekoratif
dikifl, kaplama.

8 Petek dikifl
Hemen her türlü interlok ve gergin
kumafllar
Görünür dikifl ve k›vr›ml› dikifller.

9 Gizli dikifl
Hemen her türlü kumafl. Gizli k›vr›ml› dikifl,
yumuflak jarselerde ve ince kumafllarda
astar, dekoratif ifller

10 Çift overlok
Bütün örgü çeflitleri. Dikifl ve
kenarlar›n bitirilmesi tek ifllemde olur.

11 Süper esnek
Likra gibi bütün süper esnek kumafllar
için aç›k dikifl.

12 K›rma dikifl
Hemen hemen bütün kumafllar. Elast›k
kumafllar›n büzülmesi. Kaynakl› dikifl
(kenar kenara)

13 Çekme overlok
Orta hafiflikte örmeler, havlu dokumas› ve
sa¤lam dokumalar. Overlok dikiflleri,
yass› ba¤lant› dikiflleri.

14 Jarse dikifli
Do¤al, kar›fl›k veya sentetik kumafllar
ve hassas örgüler. Görünür dikifller ve 
k›vr›ml› dikifller. Jarse yamas› ve interlok.

15 Üniversal dikifl
Keçe ve deri gibi sert kumafllar.
Yass› ek dikifller, görünür dikifller,
lastik eklenmesi, dekortaif dikifller.

16 Dikiymifl zikzak
Örülmüfl kumafllar›n teyellenmesi
takviyeli kenarlar, lastik eklenmesi,
dekoratif dikifller.

17 Likra dikifli
Her türlü iki yönlü esnek kumafllar, yass›
ek dikiflleri ve k›v›rmal› dikifller, iç
çamafl›r›nda takviyeli dikifl.

18 Esnek dikifl
Bütün esnek kumafllar, spor giyimde aç›k
dikifl.

19 Takviyeli overlok
Orta ve a¤›r örmeler ve havlu dokumas›,
overlok dikiflleri, yass› ek dikiflleri.

20 Örgü overrlok
Makine veya el yap›m› bütün örmeler.
Kenarlar› tek ifllemde diker ve bitirir.
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17Pratik dikifller

21 Teyel
Teyel dikiflleri, katl› dikifller, vb.

22 Basit örme/yama program›
‹nce ve orta a¤›rl›kta kumafllar›n
otomatik örme ve yamas›.

23 Takviyeli örme/yama program›
A¤›r kumafllar›n otomatik örgü ve yamas›

24 Birit program›
Takviyeli cep kenarlar›, kemer halkalar›,
vb.

25 Birit program›
Takviyeli cep kenarlar›, kemer halkalar›,
vb.

Çeflitli pratik dikifllerin hakk›nda belli
talimatlar için, artista 180 Dikifl El kitab›,
sayfa 2-20’ye bak›n›z.

Dü¤me ilikleri
51 Standart ilik

‹nce ve orta a¤›rl›kta kumafllar.
Bluzlar, gömlekler, pantolon, yatakl›k
kumafllar, vb.

52 Dar ilik (evladiyelik dikifl)
‹nce ve orta a¤›rl›kta kumafllar.
bluzlar, gömlekler, elbiseler, pantolonlar,
çocuk ve bebe giysileri, oyuncak bebek
giysileri.

53 Esnek ilik
Pamuk, yün, ipek ve sentetik
iplikten yap›lm›fl bütün esnek dokumalar

54 Normal biritli yuvarlak ilik
Orta a¤›rl›kta ve a¤›r bütün kumafl tipleri.
Elbiseler, ceketler, montlar, ya¤murluklar

55 Yatay biritli yuvarlak illik
Orta a¤›rl›kta ve a¤›r bütün kumafl tipleri.
Elbiseler, ceketler, montlar, ya¤murluklar

56 Normal biritli anahtar deli¤i ilik
A¤›r, esnemeyen kumafllar. Ceketler,
montlar, pantolonlar, serbest k›yafet.

57 Sivri uçlu birritli anahtar
deli¤i ilik
Esnemeyen sa¤lam kumafllar için.
Ceketler, montlar, serbest k›yafet

58 Yatay biritli i¤ne deli¤i ilik
Esnemeyen sa¤lam kumafllar için.
Ceketler, montlar, serbest k›yafet

59 Düz dikifl ilik
Saten dikiflli iliklerin takviyesi, ba¤l› ilik-
lerin yap›m› ve deride veya taklit süette
ilik dikmek için

60 Dü¤me dikme program›
2 ve 4 delikli dü¤meler için

61 Dar zikzak halka
Kordonlar ve dar kurdeleler/bantlar için
aç›kl›k, dekoratif ifl.

62 Düz dikifl halka
Kordonlar ve dar kurdeleler için aç›kl›k.

Çeflitli dikifl tipleri hakk›nda daha fazla
bilgi için, artista 180 Dikifl El Kitab›
sayfa 21-30’a bak›n.
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1818 Genel bilgiler

Ekran
artista, makine üzerinde butonlar ve dü¤melerden oluflan bir kombinasyon
ve dokunmatik bir ekran ile çal›fl›r.

Makinay› çal›flt›rmak
• açma/kapama dü¤mesini “1” konumuna getirin.

Aç›l›fl ekran›
• selamlama
• yaklafl›k 3 saniye ekranda gözükür
• kurulum program›ndan kapat›labilir

Pratik dikifl ekran›
• aç›l›fl ekran›ndan hemen sonra pratik

dikifl ekran› gözükür.
• ekranda:

A - bas›c› ayak göstergesi
B - i¤ne durma pozisyonu
C - atanm›fl “F” fonksiyon butonu
D - seçilmifl dikifl ve numaras›
e - dikifl geniflli¤i (temel ayar her

zaman görünür)

F- i¤ne konumu
(11 olas›l›k)

G- Ekran afla¤›/yukar› oklar›
H- dikifl uzunlu¤u (temel uzunluk

her zaman görünür)
I- fonksiyonlar için ekran kayd›rma oku
J- numara ile dikifl seçimi

(seçilmifl dikifl numaras› yanar)
K- fonksiyonlar

A B C D E

F

G
H

IJK
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1919Genel bilgiler

Ekran üzerinde dikifl seçimi/dikifl gösterimi/fonksiyonlar
Dikifl seçimi
• seçti¤iniz dikifle ekranda dokunun
• dikifl ayd›nlanacakt›r
• her dikifl numaras› ile gösterilmifltir

Dikifl geniflli¤inin de¤ifltirilmesi
• üst dü¤meyi çevirin

• de¤ifltirilmifl genifllik dikifl geniflli¤i
çubu¤unda gösterilmifltir.

• temel ayar ekranda hala gözükecektir
(3 mm de gözükmektedir)

• kodlanm›fl ayak kullan›ld›¤›nda dikifl
geniflli¤i 0 mm ile 9 mm aras›nda
de¤ifltirilebilir

• kodlu ayak kullan›ld›¤›nda dikifl geniflli¤i
çubu¤u otomatik olarak 0-9 gösterir.

• kodlanmam›fl ayak kullan›ld›¤›nda dikifl
geniflli¤i 0 mm ile 5,5 mm aras›nda
de¤ifltirilebilir.

• kodlanmam›fl ayak kullan›ld›¤›nda dikifl
geniflli¤i çubu¤u otomatik olarak 0-5
gösterir.

‹¤ne pozisyonunun de¤ifltirilmesi
• i¤ne pozisyonu sa¤/sol dü¤melerine bas›n
• her bas›fl i¤neyi sa¤a veya sola bir kademe ilerletir.

Dikifl uzunlu¤unun de¤ifltirilmesi
• afla¤›daki dü¤meyi çevirin

• de¤ifltirilen uzunluk dikifl uzunlu¤u
çubu¤unda gösterilir

• temel uzunluk ekranda hala görünecektir 
(3 mm de gösterilmifltir)

• yaklafl›k olarak bütün dikifllerde uzunluk 
0 mm ile 5 mm aras›nda de¤ifltirlebilir.

Seçilen dikiflin ekranda görünmesi
• seçilen dikiflin grafi¤i ekran›n üst orta

k›sm›nda görünebilir.

• dikifl numaras› dikifl grafi¤inin
sol üstünde ekran›n üst orta
k›sm›nda gösterilir.
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Fonksiyonlar
• seçti¤iniz fonksiyona dokunun
• seçilen fonksiyon ayd›nlan›r (birkaç

de¤iflik fonksiyon ayn› anda  seçilebilir)
• bütün fonksiyonlar› görüntülemek için

fonksiyonlara araç çubu¤u okuna 
dokunun

• arzu ederseniz baflka bir fonksiyonu
seçin

• ekran› tekrar kayd›rmak için araç
çubu¤u okuna bas›n

• araç çubu¤u kurulum program›nda
istenilen flekilde düzenlenebilir

• Fonksiyonlar hakk›nda daha fazla
bilgi için sayfa 22-28 e bak›n

Temel ayarlara geri dönüfl
• makine üzerindeki clr (silme) tufluna bas›n
• dikifl ayar› temel ayar›na geri dönecektir.

‹¤ne durufl ayar›
• ‹¤ne durdurma butonuna bas›n
• ok afla¤›y› gösterir
• makine her zaman i¤ne afla¤›dayken

durur.

• i¤ne durdurma tufluna bas›n
i¤ne durdurma yukar› döner (ok
yukar› gösterir)

Bas›c› ayak iflareti
• tavsiye edilen bas›c› ayak numaras›yla

gösterilmifltir

Stichmusterwahl

Dikifl tipini numaras›yla seçmek
• 0-9 fonksiyonuna dokunun
• ekran dikifl numaralar›n› göstermek

için de¤iflecektir
• seçece¤iniz dikifl tipi için ekranda

rakamlara dokunun
• seçilen dikiflin numaras› en üst s›rada

belirecektir.

Düzeltme
• hatalar› düzeltmek veya seçimi

kald›rmak sa¤ üst köfledeki del
(silme) ye dokunun

• imleç sola hareket edecek ve ekran-
daki say›y› silecektir.

• yeni numaray› seçin

Ekranda do¤rudan seçim
• afla¤› okuna dokunun
• bütün dikiflleri görebilmek için  ekran›

taray›n
• en üstteki s›ra kaybolacakt›r
• altta yeni bir s›ra belirir
• yukar› okuna dokunun
• dikifllerin ilk s›ras› yine ekranda

belirecektir

• yukar›/afla¤› oklar› fonksiyonu
makinedeki
bütün dikiflleri bulma ve görün-
tülemede kullan›l›r.

• belli bir dikifl tipi için görsel arama
gerekti¤inde kullan›n

• istenilen dikifl tipi bulundu¤unda
seçmek için dokunun

Dikifller afla¤›da gösterilen iki metoddan birini kullanarak seçilebilir.
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Bas›t menü seçimi
Makine üzerindeki menü  butonlar›
• istenilen menüyü seçmek için

butonuna bas›n
• ilk dikifl, dikifl program› veya dikifl

özeti ekranda belirir.

Pratik dikifl butonu
• pratik dikifl menüsü belirir
• sol üstteki düz dikifl aktiftir

(ayd›nlanm›fl)
• 15 pratik dikifl tipi ekranda

belirmifltir
• di¤er dikiflleri görüntülemek için

oklar› kullan›n

Pratik dikifller Dü¤me ilikleri

Dekoratif dikifller Yorgan/yönlü
dikifller

Alfabeler Nak›fl

21Genel bilgiler

Do¤rulay›n ve sonraki ekrana geçin
• do¤rulamak için OK ye dokunun
• ekranda seçilen dikifl tipi gözükecektir
• seçilen dikifl tipi aktiftir (ayd›nlanm›fl)

Bir önceki ekrana geri dönüfl
• esc ye dokunun
• bir önceki ekran görünür
• e¤er dikifl tipi seçi¤i OK ye

dokunularak do¤rulanmam›flsa,
numaras› ile seçilmifl

Not:
E¤er geçersiz bir numara girilirse,
ekranda bir de¤ifliklik olmayacakt›r.

Dü¤me ili¤i butonu
• halka ve dü¤me dikme programlar›

ile beraber ilik menüsü ekranda
gözükür

Dekoratif dikifl butonu
• dekoratif dikifl menüsü gözükür
• 9 mm dekoratif dikifller ve yan

hareket dikiflleri (haç sembolü ile gös-
terilir) ile beraber örnek tipleri ve
boyutlar› seçilebilir.

• istenilen dikifl grubunu seçmek için
ekrana dokunun

• seçilen dikifl grubu ekranda gözükür

bed_artista 180 V3.0_tuerkisch  8.10.2002  14:13 Uhr  Seite 21



22

Alfabe butonu
• alfabe menüsü görünür
• seçti¤iniz alfabeye ekranda dokunun

Yorgan dikiflleri/yönlü dikifl
butonu
• 3 kategorinin menüsü ekranda

gözükür
- yorgan dikiflleri
- 16 yönnlü dikifl
- 4 yönlü dikifl

• seçti¤iniz kategori için ekrana
dokunun

• o kategorideki bütün dikifl tipleri
ekranda belirir

yorgan dikiflleri

16 yön

4 yön

Genel bilgiler

Kurulum butonu
• harici kkurulum butonuna bas›n
• menu ekrana gelecektir
• makinan›z›n ayarlar›n› yapmak için

kurulum program›n› kullan›n
• dikifl tipleri ve fonksiyonlar birlefltirip

özellefltirilmifl (Kiflisel program) bir
menü oluflturulabilir

• özellefltirilmifl menü (Kiflisel program)
kaydedilebilir.

• kaydedilen özellefltirilmifl menü
(kiflisel program) istenildi¤i zaman
aç›labilir

• özellefltirilmifl ayarlar istenildi¤inde
iptal edilebilir.

Harici fonksiyon butonlar›
clr (silme)
• clr butonuna bas›n
• dikifl uzunlu¤u, geniflli¤i ve i¤ne

pozisyonu temel ayarlara geri
dönecektir.

• yaklafl›k her fonksiyon silinecektir
(tek fonksiyonlara bak›n›z)

Ak›ll› buton
• ak›ll› butona bas›n
• dikifl genifllek uzunluk ve i¤ne

pozisyonu için yap›lm›fl ayarlar
kaydedilebilir

• yeni bir dikifl tip seçin, ör: ilikler
• kaydedilmifl ayarlar ile bir önceki

ekrana geri dönmek için ak›ll› butona
bas›n

• çal›flt›¤›n›z sürece dikifl tipleri
aras›nda de¤ifliklik yapmak için
ak›ll› butonu kullan›n

mem (Haf›za)
• mem butonuna bas›n
• haf›za aç›lm›flt›r ve ekranda belirir
• haf›za çubu¤u ekranda dikifllerin

3, s›ras›n›n yerine geçer
• kapatmak için tekrar mem butonuna

bas›n
• haf›zan›n kullan›m› hakk›nda daha

fazla bilgi için sayfa 39-44 e bak›n

Kurulum
• Setup (kurulum)’a bas›n
• menü ekrana gelir
• makine ayarlar›n› kiflisellefltirmek

için Setup’› kullan›n
• dikifl tipleri ve fonksiyonlar›

birlefltirerek kiflisellefltirilmifl menü
(kiflisel program) oluflturulabilir.

• kiflisellefltirilmifl menü (Kiflisel pro-
gram) kaydedilebilir

• kaydedilmifl kiflisellefltirilmifl menü
(Kiflisel program) istenildi¤inde
aç›labilir

• kiflisellefltirilmifl ayarlar istenildi¤inde
iptal edilir
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‹¤ne durdurma
• önceden ayarlanm›fl i¤ne duruflu

“yukar›” pozisyonudur
• i¤ne durdurma butonuna bas›n
• ekrandaki ok flimdi afla¤›y› gösterir
• bundan sonra makina her zaman

i¤ne afla¤› pozisyonda durur
• i¤ne duruflunu yukar› çevirmek için

tekrar i¤ne durdurma butonuna bas›n

“?” (Yard›m)
• Yard›m butonuna bas›n
• bir dikifl tipi veya fonksiyona dokunun
• seçilen dikifl tipi veya fonksiyonu 

hakk›nda bilgi ekrana gelecektir

TTC (‹plik gerginli¤i/Anlat›m/Yarat›c›
Rehber)
• butona bas›n
• Üç menü ekrana gelir

- ‹plik gerginli¤i
- Anlat›m (k›sa çal›flt›rma bilgileri)
- Yarat›c› rehber (kumafl, i¤ne,
teknikler ve kumafl gerginli¤i
üzerinde tavsiyeler)

• istenen menüyü seçmek için ekrana 
dokunun

• seçilen bilgi aktive olur ve uygun
ekran görünür

‹¤ne pozisyonu
• sol veya sa¤ dü¤me pozisyonu

butonuna bas›n
• ‹¤ne seçildi¤i üzere sa¤ veya sola

hareket eder
• toplam 11 i¤ne pozisyonu vard›r:

5 sol, 5 sa¤ ve merkez

eco (ekoloji) butonu
• eco butonuna bas›n
• makine taraf›ndan kullan›lan 

enerji %50 azalacakt›r.
• çal›flma s›ras›nda uzun duraklamalar

oldu¤unda kullan›fll›d›r
• bütün ayarlar aktif kal›r, ayak kontrolü

devreden ç›kar
• ekran koruyucu aktif haldedir
• eco butonuna tekrar bas›ld›¤›nda 

makina normal fonksiyonuna 
geri döner.

H›zl› geri dönüfl butonu (i¤ne üzerine)
• h›zl› geri dönüfl butonuna bas›n
• dikifl bafl›n› ve sonunu emniyete al›n
• -buton bas›l› oldu¤u sürece ters yönde

dikifl yapacakt›r
• ilik uzunlu¤unu programlamak için
• örme/yama uzunlu¤unu programlamak

için
• düz dikifl emniyetine (Dikifl no.5) 

geçmek için kullan›l›r
• nak›fl modülü ile dikifli (özel aksesuar)

bafllatmak/bitirmek için kullan›l›r

23Genel bilgiler/Fonksiyonlar

Tek örnek (i¤ne üzerinden)
• örnek sonu butonuna bas›n
• makine dikifl örne¤inin sonunda

durur.

F (Favori fonksiyon) butonu
(i¤nenin üzerinde)
• seçti¤iniz bir fonksiyon ile Setup

içinden özel olarak programlanabilir
• istenildi¤inde seçilmifl olan fonksiyon

iptal edilebilir veya baflka bir
fonksiyon ile yeniden programlanabilir

• kiflisel program “F” butonuna
programlanabilir

• Favori fonksiyon butonu hakk›nda
daha fazla bilgi için sayfa 61’e
bak›n›z

Ekran üzerindeki fonksiyonlar
Fonksiyonlar aktive oldu¤unda alanlar ayd›nlan›r

aktive olmufl fonksiyonlar 2.kez bas›larak tek tek iptal edilebilirler

Bütün seçilmifl fonksiyonlar harici clr (silme) butonuna bas›larak arkaya
iptal edilebilirler

Istisna
I¤ne durumu ile gift i¤ne sinirlomasi fonksiyonlasi istenildi¤i zaman iptat edilebilinir
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24 Fonksiyonlar

Genel fonksiyonlar

Yukar› ötelem
• bir veya daha çok kere dokunun
• ekran daha fazla seçenek göstermek

için yukar› ötelenecektir
• h›zl› ötelemek için sembole devaml›

dokunun

Afla¤› öteleme
• bir veya daha çok kere dokunun
• ekran daha fazla seçenek göstermek

için afla¤› ötelenecektir
• h›zl› ötelemek için sembole devaml›

dokunun

Özel uygulamalar›n kapat›lmas›
• esc ye dokunun 
• özel uygulama kapan›r
• bir önceki ekrana dönülür

OK
• ayarlamay› seçimi onaylamak ve

aktive etmek için dokunun,
ör: iplik gerginli¤i de¤iflimi

• programlanm›fl ayarlama/seçim
dikifle haz›rd›r

Afla¤›daki fonksiyonlar çeflitli ekranlarda ve artista dikifl
makinnesinin programlar›nda bulunur. Bunlar devaml› olarak
farkl› programlar aras›nda geçifl yaparken ve çal›fl›rken belli
görevler için ayn› anlamda kullan›l›rlar.

Fonksiyon araç çubu¤u
Afla¤›da fonksiyonlar artista dikifl makinelerinde mevcuttur.
Seçilmifl programda kullan›lm›fl herhangi bir program
ekranda en alt sat›rda gözükecektir. E¤er sekizden (veya
dört haf›za fonksiyonu) fazla varsa, geri kalanlar sakl› olacak

ve ekran› ötelemek için sa¤ alt köfledeki ok vas›tas›yla
ulafl›labileceklerdir. sakl› bir fonksiyon çal›flt›r›ld›¤›nda
ok yan›p sönecektir.

Pratik dikifl ekran›nda göründü¤ü
flekilde fonksiyon araç çubu¤unun tamam›

Ok ile öteleme vas›tas›yla
ulafl›labilen gizli fonksiyonlar

Not:
öteleme oku ve 0-9 (numara ile dikifl seçimi)
kolay ulafl›m için ekranda kalacak ve hiçbir

zaman gizlenmeyecektir. Toplamda sekiz fonksiyon
(veya dört haf›za fonksiyonu) ekranda görünecektir.

Örnek bafllang›c›
• sembole dokunun
• i¤ne dikifl bafllang›c›na veya dikifl

kombinasyonuna do¤ru ilerler
• alan ayd›nlan›r fakat 2 saniye veya

dikifle bafllad›ktan sonra normale
döner

• örnek seçimi bir haf›za kombinasyonu
bafllat›yorsa, imleç ekranda ilk dikiflin
sa¤›nda belirir

Uygulamalar
• nak›fl, ilikler, haf›zada çal›flma

Emniyete alma
• sembole dokunun
• tek dikifller bafltan ve sondan 3-4

dikiflle emniyete al›nacakt›r
• haf›zada emniyete alma: dikifl ve

harf kombinasyonlar› baflta ve sonda
emniyete al›nacakt›r

Uygulamalar:
• dekoratif dikifller
• harflerin dikiflleri
• dikifl kombinasyonlar› ve kelimelerin

dikiflleri

Motor h›z› 1/4, 1/2, 3/4,4/4
• h›z› seçmek için sembole 1 veya 

birkaç defa dokunun
• seçilen h›z görünür
• motor h›z›n› art›r›r veya azalt›r
• ayak kontrol pedal› tam bas›l› iken

seçilmifl olan azami h›zda dikifl
yap›lacakt›r.

Uygulamalar:
• serbest el nak›fl veya serbest el yor-

gan dikimi gibi dekoratif dikifl ifllerinde
h›z ayar› ve dikifl ifli için daha fazla
kontrol istendi¤inde

• çocuklar dikifl dikerken
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Örnek sonu 1-9
• istenen numaray› seçmek için sem-

bole bir ya da birkaç kez dokunun
• 1=makine bir dikiflin veya dikifl kombi-

nasyonun sonuna geldi¤inde durur
• 2-9 =seçilen tekrar say›s› kadar dikifl

veya dikifl kombinasyonu
yap›ld›¤›nda makine durur.

Uygulamalar:
• tek motiflerin dikifli
• pratik dikifl ve 4 yönlü dikifl ile

birlefltirme

Yatay ayna görüntüsü
• sembole dokunun
• makine seçilmifl dikifli yatay ayna

görüntüsünde diker (sola/sa¤a-
dikifl yönü ile belirlenir)

• haf›zada saklanabilir

Uygulamalar:
• dekoratif dikifl
• haf›zada örnek kombinasyonlar›

Uzun dikifl
• sembole dokunun
• makine her ikinci dikifli atar

(azami dikifl uzunlu¤u 10 mm)
• ilikler ve yan hareket dikiflleri d›fl›nda

bütün pratik, dekoratif ve yönlü
dikifller için kullan›labilir.

• fonksiyonlar ve dikifller birlefltirilebilir
• haf›zada saklanabilir
• nak›fl modülü (özel  aksesuar) ile

çal›flmaz

Uygulamalar
• teyel için düz dikifl ile birlefltirip
• üst dikifl için üçlü düz dikifl ile

birlefltirin

25Fonksiyonlar

Dikey ayna görüntüsü
• sembole dokunun
• makine seçilmifl dikifli dikey ayna

görüntüsünde diker (yukar›/afla¤›-
dikifl yönü ile belirlenir)

• haf›zada saklanabilir

Uygulamalar:
• dekoratif dikifl
• haf›zada örnek kombinasyonlar›

Say› ile dikifl tipi seçimi
• say› sembolüne dokunun
• uygun say›lara basarak dikifl

tipini seçin

Uygulamalar:
• tek dikiflin çabuk seçimi
• haf›zadaki dikifl kombinasyonunu

çabuk seçimi

Ekran öteleme
• daha fazla fonksiyon görmek için

bir veya birkaç kez dokunun

Uygulamalar:
• mevcut bütün fonksiyonlar› 

görüntülenmesi
• tek motifler için veya haf›za içinde

fonksiyonlar›n dikifllerle birlefltirilmesi

Örnek büyütme 2-5x
• bir veya birkaç defa dokunun
• seçilen dikifl tipine ba¤l› olarak

2 - 5 rakamlar› ekrana gelir
• seçilen dikiflin uzunlu¤u 2-5kat

art›r›lacakt›r
• uzat›lm›fl dikifller haf›zada

programlanabilir

Uygulamalar:
• varolan örneklerin dikifl yo¤unlu¤u

etkillenmeden büyültülmesi
• dikifllerin birlefltirilmesi

Devaml› ters yön dikifl
• sembole dokunun
• seçili dikifli ters yönde diker

Uygulamalar: 
• düz veya kaba dikifl ile örme/yama

iflleri
• elbise kollar› veya pantolan bacakla-

r›nda dekoratif dikifller
• yorgan dikimi

Yar› örnek
• sembole dokunun
• dikifl örne¤inin orta noktas›nda

makine otomatik olarak durur
• dikifle devam edildi¤inde, örnek

tamamlanm›fl olur ve makina tekrar
durmadan önce bir sonraki örne¤in
dikifli tamamlanm›fl olur

• dikifl örne¤inin ikinci yar›s›n›n sonun-
da durmak için tek örnek fonksiy-
onunu kullan›n

Uygulamalar:
• köfle dönme
• yeni görünüfl için dekoratif dikifllerin

de¤ifltirilmesi
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26 Fonksiyonlar

Çift i¤ne s›n›rlamas›
• 2 den 8 e bir say› seçmek için

bir veya birkaç kez dokunun
• say›lar iki i¤ne aras›ndaki mesafeyi

mm olarak simgeler
• dikifl geniflli¤i otomatik olarak 

s›n›rland›r›lacakt›r
• bu i¤ne k›r›lmas›n› engellemek için

i¤nelerin bas›c› aya¤› veya dikifl
plakas›na vurmas›n› engeller

• haf›zada saklanabilir

Uygulamalar:
• nervür dikifli
• kenar bask› dikiflleri
• dekoratif dikifller

Hepsini sil
• Kurulum program› kullan›larak de¤ifltirilmifl olanlar

d›fl›nda de¤iflmifl olan bütün ayarlar› siler
• ilk ayarlyara geri döner
• etkilenen ayarlar

Devaml› Ters Yön
Uzun Dikifl
Örnek Sonu
Emniyete Alma Fonksiyonu
Yatay Ayna Görüntüsü
Dikey Ayna Görüntüsü
Örnek Büyütme
Denklik
Dikifl Uzunlu¤u
Dikifl Geniflli¤i
‹¤ne Pozisyonu
Yar›m Örnek
Çift ‹¤ne s›n›rlamas›
Kenar K›v›rma  Duikifli S›n›rlamas›
‹¤ne Durufl Pozisyonu
Motor H›z›
Alfabe Büyüklü¤ü
Monogram Büyüklü¤ü
saklanm›fl Dü¤me ‹likleri
Gerginlik Fonksiyonu

Not.
Fonksiyon araç çubu¤unda yerine
koymak için Gerginlik ve Kenar
K›v›rma Dikifli ‹¤nesi olmak üzere
iki ek fonksiyon mevcuttur
(kurulumda Fonksiyonlara bak›n›z,
sayfa 26). Kurulum program›
kullan›larak bunlar araç çubu¤una
konulabilir. (sayfa 61)

Denklik
• denklik ekran›n› açmak için sembole

dokunun
• ileri ve ters yönde dikiflleri düzeltin
• yan hareket dikifllerini düzeltin

Uygulamalar:
• pratik ve dekoratif dikifllerin de¤iflik

tipte kumafllara uyarlanmas›
• yeni görünüm için dekoratif dikifllerin

de¤ifltirilmesi
• ilik tiplerinin de¤iflik kumafllara

uyarlanmas›
• yan hareket dikifllerin de¤iflik

kumafllara uyarlanmas›

Kenar k›v›rma dikifli i¤ne s›n›rlamas›
• kullan›c› taraf›ndan yerlefltirilmedi¤i

sürece fonksiyon araç çubu¤unda
görünmeyecektir.

• Kurulum program›nda kullan›ma
aç›labilir

• dikifl geniflli¤i otomatik olarak s›n›rlan›r
• i¤ne pozisyonu merkez ile s›n›rlan›r
• i¤nenin bas›c› ayak veya dikifl

plakas›na vurmas›n› engelleyerek
i¤neyi k›r›lmaya karfl› korur

Uygulamalar:
• kenar k›v›rma dikifli
• dekoratif dikifl

Gerginlik
• kullan›c› taraf›ndan yerlefltirilmedi¤i sürece fonksiyon araç

çubu¤unda görünmeyecektir
• Kurulum program›nda  kullan›ma aç›labilir
• gerginlik ekran›na ulaflmak için ekrana dokunun
• gerginlik de¤iflimi sadece seçili dikifl tipini etkiler
• ayar›n görsel de¤iflimi gerginlik ekran›nda görünür
• temel belirlenmifl ayar ince bir çizgi ile gösterilir
• temel ayarlara (fabrika ayarlar› veya

Kurulumda seçilmifl de¤erler) geri dönmek için reset e
dokunun

Kurulum içindeki fonksiyonlar

Kiflisel program
• sembole dokunun
• kiflisel ekran görünür

Uygulamalar:
• kiflisel program›n aç›lmas›

için h›zl› metod

Afla¤›daki fonksiyonlar artista dikifl makinesinin Kurulum
program›nda bulunur. Bunlar dikifl ekranlar›nda yeralan dikifl
fonksiyonlar›d›r; ancak, özellikle yerlefltirilmeleri haricinde 

ekran›n alt kenar›ndaki araç çubu¤unda görünmeyeceklerdir.
Daha fazla bilgi için sayfa 59-60 bak›n›z.
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Haf›zadaki fonksiyonlar

Silme
• sembole dokunun
• imleçin sonundaki tek dikiflleri

ve harfleri silin
• dikifl kombinasyonlar›n› silin

Uygulamalar:
• haf›zada düzeltmeler
• bütün haf›zalar›n silinmesi

Haf›za seçimi
• aç›lm›fl olan haf›za bankas› numaras›

ile gösterilir
• haf›za bankas›n›n içeri¤ini görüntüle-

mek için dokunun
• haf›za bankas›n› kapamak için esc ye

dokunun
• haf›zadan ç›kmak: harici mem buto-

nuna bas›n

Uygulamalar:
• haf›zada çal›flma
• dikifl kombinasyonlar›n›n kayd›

Saklama
• sembole dokunun
• tek dikiflleri, dikifl kombinasyonlar›n› ve

harfleri kaydeder

Uygulamalar:
• programlar›n kaydedilmesi

Kontrol
• sembole dokunun
• haf›za içerikleri ekranda görünür

Uygulamalar:
• haf›za içerilerinin kontrolü ve düzeltilmesi

Afla¤›daki fonksiyonlar, haf›za fonksiyonuna ulaflmak için
haf›za butonuna bas›ld›¤›nda ekran›n alt k›sm›nda haz›r
halie gelirler

27Fonksiyonlar

Haf›za içeri¤inin düzenlenmesi
• sembole dokunun
• imleçin solunda kalan harfleri ve

rakamlar› silin
• yeni dikifl ve/veya fonksiyonlar ekleyin
• sembole tekrar dokunarak

düzenlemeden ç›k›n

Uygulamalar:
• haf›za içeriklerinin düzeltilmesi,

de¤ifltirilmesi

Sola öteleme
• sembole bir veya birkaç kez dokunun
• haf›za içerikleri geriye do¤ru ötelenir

Sa¤a öteleme
• sembole bir veya birkaç kez dokunun
• haf›za içerikleri ileriye do¤ru ötelenir

Yatay ayna görüntüsü
• sembole dokunun
• makina seçili olan dikifli yatay ayna

görüntüsünde diker
• seçili dikiflin de¤iflimi ekranda

gösterilmifltir

Dikey ayna görüntüsü
• seçilmifl sembole dokunun makine

seçilmifl dikifli dikey ayna 
görüntüsünde diker (yukar›/afla¤› 
dikifl yönü ile belirlenir)

Gerginlik
• gerginlik ekran›na ulaflmak için

sembole dokunun

Emniyete alma fonksiyonu
• sembole dokunun
• haf›zadaki son dikiflin sonu 3-4 ufak

dikiflle emniyete al›n›r
• haf›zada dikifllerin aras›na yerlefltiri-

lebilir

Afla¤›daki fonksiyonlar, düzen fonksiyonu seçildi¤inde
ekran›n orntas›nda eriflilebilir hale gelirler. Araç çubu¤undaki
bütün fonksiyonlar (del-silme-hariç) düzen fonksiyonu

seçildi¤indes etkisiz hale gelirler ve düzen fonksiyonu
kapat›ld›¤›nda tekrar aktive olurlar

Motor h›z›  1/4, 1/2, 3/4, 4/4
• h›z› seçmek için sembole bir veya

birkaç kez dokunun
• seçilen h›z ekranda gösterilir
• azami h›z dakikada 880 dikifltir

(Kurulum program›nda temel ayar
de¤ifltirilmemiflse)

• her defas›nda dikifl h›z›n› 1/4
oran›nda azalt›r veya art›r›r

Düzenlemede Fonksiyonlar
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28 Fonksiyonlar

Örnek büyütme 2-5x
• bir veya birkaç defa dokunun
• seçilen dikifl tipine ba¤l› olarak

2-5 rakamlar› ekrana gelir
• seçilen dikiflin uzunlu¤u 2-5 kat

art›r›lacakt›r
• dikifl yo¤unlu¤u etkilenmeyecektir
• uzat›lm›fl dikifller haf›zada

programlanabilir 

Denklik
• denklik ekran›na açmak için sembole

dokunun
• ileri ve ters yönde dikiflleri düzeltin
• yan hareket dikifllerini düzeltin

Harf boyutu
• bir veya birkaç kez dokunun
• ekran›n bir yar›s› ayd›nlan›r
• gri olan bölüm harf boyutunu gösterir:

büyük (9 mm) veya küçük (6 mm)

Monogram büyüklükleri
• bir monogram seçildi¤inde düzende

harf büyüklü¤ü fonksiyonunun
yerinde ekrana gelir

• monogramlar seçildi¤inde, büyüklük
1=30 mm otomatik olarak aktive olur

• sembole dokunun - orta alan aktive
olacakt›r (2=20 mm)

• sembole tekrar dokunun - sa¤ alan
aktive olur (3=15 mm)

Uzun dikifl
•sembole dokunun
• makine her ikinci dikifli atar

(azami dikifl uzunlu¤u 10 mm)

Haf›za alt bölümü
• sembole dokunun
• her haf›za bankas› kendi içinde

bölümlere ayr›labilir

Dü¤me ili¤i program Fonksiyonlar›

‹lik uzunlu¤u - do¤rudan uzunluk
girifl
• say› ekran›n› açmak sembole dokunun
• dü¤me büyüklü¤ünü girin (çap +

kal›nl›k) (mm cinsinden)

Uygulamalar:
• bu metodu e¤er dü¤me büyüklü¤ünü

biliyorsan›z kullan›n

‹lik uzunlu¤u ekran - üzerinden 
ölçme
• ölçme ekran›n› açmak için sembole

dokunun
• dü¤meyi ekran›n sol alt köflesine

tutun ve ölçmek için dikifl geniflli¤i
topuzunu kullan›n

• dü¤me ili¤i uzunlu¤u otomatik olarak
eklenmifl 2 mm ile programlanacakt›r

Uygulamalar:
• dü¤me ili¤i büyüklü¤ünü tespit etmek

için basit metod

Manuel dü¤me ili¤i
• sembole dokunun
• prosedürü izleyin (ilik tipine göre

4-6 ad›m)

Uygulamalar:
• tek bafl›na manuel olarak dikilen

ilikler
• var olan iliklerin tamiri

Dikifl say›c›l› ilik
• ilik tipini seçin
• sembole dokunun
• dikifl say›c›l› ilik aktive olur

Afla¤›daki fonksiyonlar herhangi bir dü¤me ili¤i
fonksiyonu (dikifller 51-62) seçildi¤inde ekran›n
sol alt k›sm›ndaki fonksiyon araç cubu¤unda görünürler.
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Mesajlar
Baz› ifllemler s›ras›nda afla¤›daki mesajlar artista dikifl
makinas›n›n ekran›nda görünebilir bunlar hat›rlatmalar,
uyr›lar, yada seçilmifl olan fonksiyon veya dikifl hakk›nda
onaylamalar hakk›ndad›rlar. Afla¤›da dikifl makinas›na

özgü olan mesajlar (nak›fl modülüne ait mesajlar için
nak›fl el kitab›na bak›n›z) ve uygun tepkilerin bir listesi 
bulunmaktad›r.

29Fonksiyonlar/Mesajlar

Harf boyutu 
• dört alfabe tipinin birinden bir harf

veya iflaret seçildi¤inde araç
çubu¤unda görünür

• bir veya birkaç kez dokunun
• ekran›n bir yar›s› ayd›nlan›r
• gri k›s›m harf boyutunu gösterir

büyük (9 mm) veya küçük (6 mm)

Uygulamalar:
• boyut seçimi
• haf›zada çal›fl›r (harflerin yeniden pro-

gramanmas›na gerek yoktur, fakat
düzen fonk-siyonu ile yeniden boyut-
land›r›labilir.

Monogram boyutu 
• monogram alfabesinden bir harf

seçildi¤inde araç çubu¤unda ekrana
gelir

• seçmek için bir veya iki kere dokunun
• seçilmifl olan rakkam ayd›nlanacakt›r
• monogram boyutlar›: 

1=30 mm
2=20 mm
3=15 mm

Afla¤›daki fonksiyonlardan biri, alfabeden bir harf veya
monogram seçildi¤inde ekran›n sol alt köflesinde belirecektir

bu araç çubu¤unda görünen normal fonksiyonlardan birini
azaltacak,gizlenmesine neden olacakt›r.

Alfabe program› fonksiyonlar›

ALINACAK ÖNLEMLER

Masura ipli¤inin bitmedi¤inden emin olunuz. E¤er gerekirse yeni bir mesura sar›p
tak›n›z. Bu düzeltilene kadar makine dikmeyecektir.

‹¤nedeki ipli¤in bitmedi¤inden veya kopmad›¤›ndan emin olunuz. E¤er
gerekirse yeniden iplik tak›n. Bu düzeltilene kadar makine dikmeyecektir.

Mesura sar›c›n›n aç›k olmad›¤›ndan emin olunuz. E¤er mesura sar›c› aç›k
ise, ayak pedal› aktif de¤ildir ve makina dikim yapmaz. Gerekiyorsa sar›c›y›
devreden ç›kar›n. Bu düzeltilene kadar makine dikim yapmayacakt›r.
Not: Bu mesaj mesura sararken ekrana gelecektir; ekrandan silmek için
esc’ye bas›n.

Haf›zadan herhangi bir dikifl veya fonksiyon silinmeden önce silme komutunun
do¤rulanmas›n› sa¤lar. Silme ifllemine devam etmek için ok ye dokunun, ifllemi
iptal etmek için esc’ye dokunun. 

Bir dikifli kaydetmek için, halen kay›tl› olan bir dikifl silinmelidir.

Bir dikifli kaydetmek için, halen kay›tl› olan bir dikifl silinmelidir.

Yönlü dikifller motifler (4/16 yön ve alfabeler) Kiflisel programda saklanamaz.
Herhangi baflka bir menüden baflka bir dikifl seçin.

MESAJ

Lütfen alt ipli¤i kontrol edin

Lütfen üst ipli¤i kontrol edin

masura sar›c› aç›k.

Bu haf›zan›n içeri¤ini gerçekten silmek
istiyor musunuz?

Kiflisel program haf›zas› doldu.

Haf›za dolu.

Bu fonksiyon kiflisel programda
görünmeyecektir.
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Dü¤me ilikleri

Dü¤me ilikleri/Dü¤me dikme
program›/halkalar
• harici dü¤me ili¤i butonuna bas›n

(ekran›n sa¤ taraf›nda)
• ekranda bütün ilik ve halka tiplerinin

örnekleri görülür
• 51 standart
• 52 dar
• 53 esnek
• 54 normal biritli yuvarlak
• 55 yatay biritli yuvarlak
• 56 normal biritli anahtar deli¤i
• 57 sivri uçlu biritli anahtar deli¤i
• 58 yatay biritli anahtar deli¤i
• 59 düz dikifl ilik
• 60 dü¤me dikme program›
• 61 zikzak halka
• 62 düz dikifl halka

‹lik/dü¤me dikme/halka program›n› 
seçin
• sembole dokunun
• seçilmifl olan ilik halka veya dü¤me

dikme program› aktive olur
• e¤er iliklerden (51-62) aktif haldeyse,

bütün  fonksiyonlar temel ayarlara
döner

Her tipin kullan›m› hakk›nda ek bilgi için,
sayfa 17’ye bak›n

Dü¤me ilikleri

‹likler dekoratif amaçl› olarak da
kullan›labilen pratik yaklafl›mlard›r.
artista 180 çok yönlü seçimler sa¤lar.

Bütün ilikler çeflitli yöntemlerle dikilebilir
veya programlanabilir

3A

Otomatik dü¤me ilikleri (standart ve esnek)
‹ki flerit de yan› yönde dikillir
ilik uzunlu¤u = ilik aç›kl›¤› (mm olarak)
Not: otomatik ilik aya¤› No. 3A kumafl›n
üzerinde düz olarak yatmal›d›r, ör: dikifl
pay›n›n üzerinde de¤il, yoksa uzunluk
do¤ru olarak ölçülemez.

Dü¤me ilik örne¤i:
Dikifl El Kitab› sayfa 25’e
bak›n›z.

Höhenausgleich für Knopflöcher (Sonderzubehör)
Muss ein Knopfloch quer zur Nähgutkante genäht werden,
empfiehlt es sich, eine Ausgleichsplatte zu verwenden. 
Dieses Zubehör ergibt eine gleichmässige Auflage für den
Schlittenfuss und somit ein perfektes Knopfloch.

‹lik fleritinin dikilmesi
• dikilmifl olan k›s›m ekran-

da  gösterilir
(bas›c› ayak iflaretinin 
sa¤›nda)

‹li¤in programlanmas›
• h›zl› ters yön butonuna

bas›n ve b›rak›n
• dü¤me ili¤i sembolünde

auto yaz›s› görülür = uzun-
luk programlanm›flt›r

Dü¤›me ili¤i otomatik
makine otomatik diker:
• ilk fleriti ileri do¤ru dikin,

makineyi istenen uzunlukta 
durdurun

• makine düz dikifli ters
yönde diker

• emniyet dikiflini diker,
makine durur ve otomatik
olarak ilik bafllang›ç konu-
ma girer ilik bafllang›ç kon-
uma girer. Makine 
tüm dü¤me ilikleri otomatik 
olarak ayn› ilik boyutunda
diker

Haf›zaya al›nm›fl dü¤me
ili¤inin silinmesi
• clr butonuna bas›n
• (auto) yaz›s› silinir
• yeni bir dü¤me ilik boyu 

programlayabilirsiniz
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Otomatik ilikler (yuvarlak ve anahtar deli¤i)

Otomatik ilik
• makine çemberi ve gözü otomatik olarak diker
• makine ilk fleridi geriye do¤ru otomatik olarak diker
• makine çembere veya göze kadar düz dikiflleri ileri yönde otomatik olark diker
• makine 2. fleridi geriye do¤ru otomatik olarak diker.
• makine biriti otomatik olarak diker
• makine koruma dikifllerini otomatik olarak atar
• makina duru ve otomatik olarak ili¤in bafl›na döner
• takip eden bütün ilikler otomatik olarak ayn› uzunlukta dikilir 

(koruma butonuna bas›lmadan)

Not:
Yuvarlak veya anahtar deli¤i delikler
dikerken ekran üzrinde gösterilmifltir
olan grafikler standart ilik için olanla
ayn›d›r.
‹lik örne¤i için, artista 180 Dikifl
El Kitab› Sayfa 26’ya bak›n. 

ili¤in her fleridi ayn› yönde dikilir.

‹lik uzunlu¤u = ilik aç›kl›¤› (mm olarak)

‹lk düz dikifllerin dikilmesi
• dikilmifl olan k›s›m ekranda gösterilecektir 

(bas›c› ayak iflaretinin sa¤ taraf›nda)
• düz dikiflleri ile ileri yönde dikin,

istenen uzunlukta makineyi durdurun

‹li¤in programlanmas›
• h›zl› ters yön butonuna bas›n
• ilik sembolünün alt›nda autoyaz›s› ç›kt›¤›nda, ilik program-

lanm›fl olur

Haf›zaya al›nm›fl dü¤me ili¤inin silinmesi
• clr butonuna bas›n
• (auto) yaz›s› silinir
• yeni bir dü¤me ilik boyu 

programlayabilirsiniz

Otomatik ilik (bütün tipler) Do¤rudan girifl uzunlu¤u
E¤er ili¤in istenen uzulu¤u biliniyorsa, bu de¤er makinaya do¤rudan giribilir
(mm olarak). ‹lik dikimi için Otomatik ilik aya¤› No. 3A kullan›l›d›¤›nda azami
uzunluk 24 mm. olmal›d›r. Bu anahtar deli¤i için yer b›rakacakt›r ve makine
bunu otomatik olarak ekler.

Say› ekran›n› aç›n
• ilikler otomatik ilik aya¤› No. 3A ile belirli bir uzunlu¤a 

kadar dikilebilirler
• ilik tipini seçin
• soru iflareti olan ilik sembolüne dokunun

Uzunlu¤u girin
• 1 den 0’a kadar say›lar ekranda görünür
• say›lar› kullanarak ilik uzunlu¤unu girin ( 4-29 mm)
• uzunluk ilik sembolünü sa¤ taraf›nda görünür
• do¤rulamak için OK’ye dokunun, ekran otomatik olarak de¤iflir
‹lik uzunlu¤u = ilik aç›kl›¤› (mm olarak)

Ekran üzerinde gösterim
• ilik sembolünün alt›ndaki “auto” ili¤in programlanm›fl oldu¤unu gösterir

Düzeltmeler
• yanl›fl say›lar› silmek için del’e dokunun ‹lik menüsüne dönüfl
• esc’ye dokunun

3A

3A
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Otomatik dü¤me ili¤i (standart ve esnek)
Uzunluk dü¤meden hesaplan›r

Dü¤me boyutunu belirleyin
• bir ölçek ekrana gelir
• dü¤meyi (4-27 mm) ekran›n sol alt

köflesi üzerinde tutun
• harici dikifl geniflli¤i butonunu kul-

lanarak ekrandaki dikey çizgiyi
hareket ettirin, dü¤menin
etraf›ndaki kutunun boyutunu
de¤ifltirin

• ‹lik boyutu mm biriminde ekran›n
sa¤ taraf›nda gösterilir, ör: 20 mm

‹lik menüsüne dönüfl
• do¤rulamak için OK’ye bas›n ve

ilik ekran›na dönün

‹lik boyutu
• bilgisayar ilik boyutunu dü¤menin

çap›ndan hesaplar
• ili¤in biritlerini hesaba katmak için

2 mm otomatik olarak eklenir

‹lik uzunlu¤u dü¤me ekrana tutularak
belirlenebilir. Uzunluk makine taraf›n-
dan belirlenir ve ekranda gösterilir.

Hesaplama ekran›n› aç›n
• ‹lik tipini seçin
• dü¤me boyutu fonksiyonuna dokunun

Ekran üzerinde gösterim
• ‹lik sembolünün alt›ndaki “auto” ili¤in 

programlanm›fl oldu¤unu gösterir.

Haf›zaya al›nm›fl 
dü¤me ili¤inin silinmesi
• clr butonuna bas›n
• (auto) yaz›s› silinir
• yeni bir dü¤me ilik boyu programlayabilirsiniz

Kal›n dü¤meler için düzeltmeler
• kal›n dü¤meler ör: kabar›k, ifllemeli
dü¤meler; için dikey çizgiyi dü¤menin

tam kenar›na kadar getirmeyin
• çizgiye dü¤menin yüksekli¤ine
ba¤l› olarak dü¤menin kenar›ndan 1-
4 mm

mesafeye kadar getirin

Tavsiye
• kullanaca¤›n›z kumafl üzerinde
deneme amaçl› bir ilik dikin
• ili¤i keserek aç›n
• dü¤meyi ili¤in içinden geçirin
• gerekiyorsa boyutu düzeltin

Haf›zaya al›nm›fl dü¤me ili¤inin silinmesi
• clr butonuna bas›n
• (auto) yaz›s› silinir
• yeni bir dü¤me ilik boyu programlayabilirsiniz

3A

bed_artista 180 V3.0_tuerkisch  8.10.2002  14:13 Uhr  Seite 32



33Dü¤me ilikleri

Dikifl say›c›l› ilikler (bütün tipler)

3

‹li¤in ilk fleridi, ikincisi geri yönde dikilir.

Dü¤me ili¤i aya¤› 3 veya otomatik ‹lik aya¤› 3A’y› kullanarak dikin; sabit bir
h›zda dikin.

Dikifl say›c›l› ili¤in görünüflü farkl› kumafl tiplerinde farkl› görünebilir, bu yüz-
den kullan›lan kumafla göre tekrar programlanmal›d›r.

Bas›c› ayak
• ‹lik tipini seçin
• bas›c› ayak 3 sembolünü dokunun
• makine dikifl say›c› program›n çal›flt›rd›¤›n› kayda al›r
• ilik uzunlu¤u art›k dikifl sayac› ile ölçülür, ör: at›lan dikifl say›s›

‹lk flerit uzunlu¤u
• ilk fleridi dikin, makineyi istenen ilik uzunlu¤una ulafl›nca durdurun
• makine üzerinde bulunan h›zl› ters

yön butonuna bas›n ve b›rak›n

Birit, ikinci flerit
• makine ili¤in sonunu diker ve otomatik olarak ters fleride geçer
• ters yöndeki fleridi dikmeye devam edin, i¤ne ilik bafllang›c› ile ayn› 

hizaya geldi¤inde durun
• h›zl› tersyön butonuna bas›n ve b›rak›n

Birit, dikiflleri korumaya alma
• makine 5 tane birit dikifli atar ve

ili¤i otomatik olarak korumaya al›r
• ilik grafi¤inin alt›nda auto yaz›s› görünür
• ilik programlanm›fl olur
• sonraki ilikler programland›¤› gibi dikilecektir

De¤ifliklikler
• dikifl uzunlu¤u, genifll›¤i ve denklik de¤erleri de¤ifltirildikten sonra ilik tekrar

programlanmal›d›r.

Haf›zaya al›nm›fl dü¤me ili¤inin silinmesi
• clr butonuna bas›n
• (auto) yaz›s› silinir
• yeni bir dü¤me ilik boyu 

programlayabilirsiniz

‹lik örne¤i için, artista 180 Dikifl El
Kitab› sayfa 27’ye bak›n 
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‹lik düzeltmeleri (bütün tipler)

Dü¤me ili¤i çok genifl
• ilik geniflli¤ini azaltmak için dikifl

geniflli¤ini azalt›n

fierit dikifl yo¤unlu¤u
• istenen etkiyi elde etmek için

dikifl uzunlu¤unu yaklafl›k iki ad›m
artt›r›n veya azalt›n

fieritlerin dengelenmesi
• denklik flerit ve halka yo¤unlu¤u-

nu etkiler
• denklik hem fleritlere hem halkaya

etki eder
• ‹lik uzunlu¤u, geniflli¤i veya denklik 

ayar›nda bir de¤ifliklik yap›ld›¤›nda 
ilik yeniden programlanmal›

Afla¤›daki ayarlar ili¤e uygulanabilir ve makine kapanana
kadar etkili kal›rlar. Kal›c› ayarlar ise kurulum program›

(sayfa 57-70’ye bak›n) kullan›larak yap›labilir

Denklik ekran›n› aç›n
• ilik tipini seçin
• balance’a (denklik) dokunun
• yo¤unlu¤u art›rmak için denklik
• yo¤unl¤u azaltmak için denklik
• ili¤i düzeltilecek bölgeye eriflinceye

kadar dikin. Denkli¤i ayarlay›n. Di-
kifle devam edin. Düzeltme sonraki
iliklerdede dikkate al›nacakt›r.

Tavsiye
• kullanaca¤›n›z kumafl üzerinde den-

eme dikifli yap›n

Denklik ayarlar›n› silinmesi
• clr’a bas›n veya reset’e dokunun

‹likler hakk›nda daha fazla bilgi için.
artista 180 Dikifl El kitab› sayfa 21-
28’e bak›n.

Üzun süreli haf›zada dü¤me ili¤i
ilik programlar›n›n uzun süreli kaydedil-
mesi sadece önceden otomatik - uzun-
luk ilikleri olarak dikilmifl ilikler için müm-
kündür (sayfa 30-32’ye bak›n).

‹li¤in uzunlu¤u belirlendi¤inde, pro-
gramlanm›fl olan ilik araç çubu¤undaki
store (sakla) fonksiyonu kullan›larak
kaydedilebilir.

‹li¤in kaydedilmesi (Store)
• istenen otomatik ili¤i sayfa 30-32’deki

talimatlara göre  programlay›n
• fonksiyon araç çubu¤unda store’a

(sakla) dokunun

3A
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Programdan ç›k›fl

• esc’ye dokunun
• ekran ilik ekran›na geri döner

3535Dü¤me ilikleri

Manuel 4 ve 6 ad›m ilikler

Dört ad›ml› ilik dikilmesi (yuvarlak ve anahtar deli¤i)

Not:
Yukar›da gösterilen grafikler ekranda
hem yuvarlak hem de anahtar deli¤i 
ilik için görüneceklerdir.

Kaydedilmifl ili¤in ça¤r›lmas›
• istenen ilik tipini seçin
• mem’e dokunun
• kay›tl› ili¤i ça¤›rmak için ilik

uzunlu¤una veya dü¤me ölçme
fonksiyonuna dokunun

• ili¤in uzunlu¤u ekranda görünecektir.

Kaydedilmifl ili¤in ça¤r›lmas›
• istenen ilik tipini seçin
• mem’e dokunun
• kay›tl› ili¤i ça¤›rmak için ilik

uzunlu¤unu veya dü¤me ölçme
fonksiyonuna dokunun

• uzunlu¤u de¤ifltirin, do¤rulamak için
OK’ye dokunun

• store’a dokunun
• programlanan yeni bir uzunluk mavcut

sakl› olan›n yerine geçer

Tek deliklerin yap›lmas› veya mevcut
olanlar›n onar›lmas›nda manuel ilikler
idealdir. Ad›m say›s› seçilen ilik tipine
ba¤l›d›r.

Manuel bir ilik kaydedilmez.

‹lik ekran›n› aç›n
• ‹lik tipini seçin
• “man” (manuel) fonsiyonuna 

dokunun

Ad›m sembolleri
• seçili olan ilik için ad›m sembolleri

ekranda görülür
• ilik seçildi¤inde çemberin içindeki

ok “0” › gösterir
• standart ili¤in “6” ad›m› vard›r
• yuvarlak ili¤in “4” ad›m› vard›r
• anahtar deli¤i ili¤in “4” ad›m› vard›r

‹lik örnekleri için, artista 180 Dikifl El
Kitab› sayfa 28’e bak›n

4 ad›ml›k ilik dikilmesi
• “1” e dokunun
• ilk fleridi dikin
• istenen uzunlu¤u ulufl›ld›¤›nda

makineyi durdurun
• “2” ye dokunun
• makina anahtar deli¤ini veya gözü

diker
• “3” e dokunun
• makine ters yönde ikinci fleridi diker
• ilk dikiflte makineyi durdurun
• “4” e dokunun
• makine üst biriti diker ve durmadan

önce otomatik olarak dikiflleri koru-
maya al›r

• fleritlerin uzunlu¤u kullan›c› taraf›n-
dan belirlenir

• brit, anahatar deli¤i ve koruma
dikiflleri önceden programlanm›flt›r

• ‹li¤i kesip açmadan önce bir biz ile 
delin
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• biritler ve koruma dikiflleri önceden
programlanm›fllard›r

Programdan ç›k›fl

• esc’ye dokunun
• ekran ilik ekran›na geri döner

3636 Dü¤me ilikleri

Düz dikifl ilikler yün gibi bütün
yumuflak ve gevflek dokunmufl
kumafllar üzerindeki saten dikiflli
iliklerin takviyesinde kullan›fll›d›rlar.
Ayr›ca ba¤l› dü¤me iliklerinin
dikiminde ve deri, vinil veya keçedeki
ilik aç›klar›n›n güçlendirilmesinde
kullan›l›rlar.

Düz dikiflli ilikler
• dikkifl No. 59 u seçin
• ifllem s›ras› kullan›lan bas›c› aya¤a

göre belirlenir
• bu program karfl›l›k gelen ilik program›

ile ayn› çal›fl›r. karfl›l›k gelen ilik düz
dikifl ili¤inin üzerine dikilecektir

Otomatik  ilik aya¤› No. 3A - prognram-

lanmas› ilik aya¤› 3 otomatik ilik pro-
gram› (sayfa 30-32) ile ayn›d›r - pro-
gramlanmas› karfl› ilik dikifl program›
(sayfa 33) ile ayn›d›r

Mesafenin de¤ifltirilmesi
• iki dikifl s›ras› aras›ndaki mesafe

çok dar veya çok genifl ise dikifl
geniflli¤ini de¤ifltirin

Düz dikifl ilikler

Alt› ad›ml› ilik dikilmesi
Ekranda gösterilen grafikler (afla¤›ya bak›n) standart, dar ve esnek iliklerin dikiminde ayn› görünürler.

‹li¤in dikilmesi
• “2” ye dokunun
• makine düz dikifli geri yönde diker
• “3” e dokunun
• makine üst biriti diker ve otomatik

olarak durur
• “4” e dokunun
• makine ikinci fleridi ileri yönde diker
• “5” e dokunun
• makine alt birit diker ve otomatik

olarak durur
• “6” ya dokunun
• makine koruma dikifllerini atar ve

otomatik olarak durur
• fleridin uzunlu¤u kullan›c› taraf›ndan

belirlenir

6 ad›ml› ilik dikimi                  
• ekranda “1” e dokunun
• sembol ili¤in dikilecek olan k›sm›n›

gösterir
• ‹lk fleridi dikin
• istenen uzunlukta makineyi durdurun
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37Dü¤me ilikleri

Knopflöcher aufschneiden
Dikifl y›rt›c›
• ‹li¤i kesip açmak için dikifl y›rt›c›y›

kullan›n, her iki taraftan bafllay›p
ortaya do¤ru ilerleyin

‹lik kesici ve blo¤u
• kumafl› bir parça tahtan›n üzerine

koyun
• kesiciyi ili¤in merkezine yerlefltirin
• ili¤i açmak için kesicinin sap›na

bast›r›n

2 ve 4 delikli dü¤meler makinede dik-
ilebilir

Dü¤me dikme program›
• dikifl tipi 60’› seçin
• dü¤me dikme aya¤› No. 18 özel  bir

aksesuar olarak bulunmaktad›r
• kumafl ve dü¤mei aras›ndaki mesafe

istenildi¤i gibi ayarlanabilir

Dü¤me dikme program›

18

Z›mbal› delik program›
Z›mbal› delikler
• delik No. 61 (zikzak) veya No.62 (düz

dikifl)’i seçin

Deli¤in dikilmesi
• program sonunda makina otomatik

olarak durur
Delme
• bir biz yard›m› ile deli¤i aç›n.

Z›mbal› delik örnekleri iiççiinn,, aarrttiissttaa
118800 DDiikkiiflfl EEll kkiittaabb›› ssaayyffaa 3300 ee bbaakk››nn››zz..

Dü¤me dikimi örne¤i için, artista 180
Dikifl El Kitab sayfa 29’a bak›n

Dü¤menin dikilmesi
2 delikli dü¤meler
• e¤er gerekiyorsa dü¤menin delikleri

aras›ndaki mesafeyi eflitlemek
için dikifl geniflli¤ini ayarlay›n

• program›n sonunda makine otomatik
olarak durur

• ipli¤i dü¤menin alt›ndaki ipli¤e dola-
yarak bir iplik halkas› yarat›n 

4 delikli dü¤meler
• e¤er gerekiyorsa dü¤menin delikleri

aras›ndaki mesafeyi eflitlemek
için dikifl geniflli¤ini ayarlay›n

• öndeki iki deli¤i dikin
• ifli öne kayd›r›n
• arkadaki deli¤i dikin
• ipli¤i dü¤menin alt›ndaki ipli¤e dola-

yarak bir iplik halkas› yarat›n
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Alfabeler/Say›lar

Alfabeler/say›lar

Alfabe örne¤i için, artista 180 Dikifl
El Kitab› sayfa 43’e bak›n›z.

Befl de¤iflik alfabe seçene¤i
vard›r.
Her alfabe iki de¤iflik boyutta dikilebilir

Büyük monogramlar üç de¤iflik boyutta
dikilebilir

Alfabe
• harici Alfabe butonuna bas›n
• Alfabe menüsü ekrana gelir
• ekranda görünenler:

- Blok harfler
- Çift Blok Harfler
- ‹talik büyük harfler
- ‹talik küçük harfler
- Monogramlar 30/20/15 mm (yan
hareket)

• stili seçmek için dokunun
• seçili stil aktive olur

Ekran: Harf seçimi
• bas›c› ayak iflareti ve i¤ne

durufl sembolü genelde bulun-
duklar› pozisyonlardad›rlar

• harf ve rakamlar› seçmek için
ekran› yukar› ve afla¤› öteleyin

Monogram boyutlar›
• monogramlar seçildi¤inde boyut 1 =

30 mm otomatik olarak aktif olur
• sembole dokunun
• boyut 2=20mm aktive olur
• sembole dokunun
• sa¤dakiu alan ayd›nlan›r (3=15 mm)
• boyut 2 ve 3 kesintisiz olarak dikerler

(sol alt kenardan bafllar ve sol alt
kenarda biter) ve kelimeleri
yazmak
için haf›za ile çal›fl›r

• boyut 1 monogramlar› tek motiflerdir
(her biri bitti¤inde makine otomatik
olarak durur) ve emniyet dikifli ile
emniyete al›r

• boyut 1 monogramlar›n›n yerlefltirm-
eye yard›m amaçl› flablonlar› vard›r
(sayfa 49)

Boyutun de¤ifltirilmesi
• bir alfabe seçildi¤inde daha büyük

olan boyut çal›fl›r haldedir
• sembole dokunun
• ayd›nl›k olan alan de¤iflir

• bu daha küçük olan boyutun aktive
oldu¤unu gösterir

• sembole tekrar dokunun
• flimdi daha küçük olan boyut aktiftir
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3939Alfabeler/Haf›za

Harflerin ve say›lar›n programlanmas›

Programlama devam etmek
• bir sonraki harfi seçmek için dokunun
• harf haf›zada görünür
• bu flekilde devam edin
• haf›zada kaydetmek hakk›nda ek

ilgi için sayfa 39-44 bak›n

Haf›zadaki monogram harfleri
• haf›zada monogram harflerini

birlefltirme mümkündür
• harfler aras›ndai mesafe 16 yönlü

dikifl program› ile programlanabilir
(sayfa 46)

• her harfin bafllang›ç ve bitiflini not
edin

Alfabe örne¤i için, artista 180 Dikifl
El kitab› sayfa 43’e bak›n›z.

Programlama
• haf›zay› aç›n
• harfi seçmek için dokunun
• harf haf›zada görünür
• imleç harfin arkas›na gider
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Dikifllerin programlanmas›
Programlama
• istenen dikifli seçin
• dikifl geniflli¤i, dikifl uzunlu¤una ve

i¤ne pozisyonuna arzulad›¤›nz 
ayarlar› yap›n

• harici mem butonuna basarak
haf›zay› aç›n

• istenen dikifli seçin
• dikifl an›nda mem alan›nda görünür
• imleç dikifller seçildikçe sa¤ tarafa kayar

Haf›za

Haf›za
Dikifller, harfler ve say›lar haf›zada
programlanabilir, silinebilir ve
düzeltilebilir.

Haf›za 255 haf›za bölümüne veya
bankas›na bölünebilen 1023 de¤iflik bir
kapasiteye sahiptir. Haf›za bankalar›
içlerine kaydedilen dikifl say›s›na ba¤l›
olarak istenilen büyüklükte olabilir.

Haf›za uzun sürelidir, yani içeri¤i silinene
veya üzerine baflka fleyler yaz›lana
kadar kay›tl› kal›r. Elektirk ba¤lant›s›n›n
kesilmesi, veya uzun süreli kullanma-
man›n haf›za içerikleri üzerinde bir etkisi
yoktur. 

Dikifl uzunlu¤unda, dikifl geniflli¤inde ve
i¤ne pozisyonunda yap›lan de¤ifliklikler
dikifl haf›zaya gelmeden önce
yap›lmal›d›r.

Dikifl menüsünün aksine, seçili dikifller
haf›za çubu¤unda 90 derece saat
yönünün tersine dönmüfl olarak gös-
terilir. Haf›za çubu¤unda, dikifl yönü
her zaman soldan sa¤a do¤rudur.

Haf›za örnekleri için, artista 180
Dikifl El Kitab› sayfa 41-43’e bak›n›z.

Haf›zan›n aç›lmas›
• harici mem butonunna bas›n
• haf›za çubu¤u ekrana gelir
• dikifllerin üçüncü s›ras› ekrandan

kaybolur
• bu dikiflleri ve di¤erlerini görebillmek

için ekran› yukar›/afla¤› öteleyin
• imleç haf›za çubu¤unda dikey bir

çizgi olarak görünür
• yap›lan bütün de¤ifliklikler (program,

fonksiyon yerlefltirilmesi, düzeltmeler
imleçin sol taraf›ndaki iflareti etkiler

• ekran›n en alt›ndaki fonksiyon araç
çubu¤u haf›zaya uygun fonksiyonlar›
içermek için de¤iflir

• aç›lm›fl olan haf›za bankas› numaras›
ile alttaki çubukta gösterilir.

Haf›zan›n aç›lmas›
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Programlamaya devam
• bir sonraki istenen dikifli seçin
• dikifl mem alan›nda görünür
• bu flekilde devam edin
• dikifle bafllay›n; ayak pedal›

bas›ld›¤›nda, imleç bütün dikifl
grubunun dikilmesi için kombi-
nasyonunun bafl›na kayacakt›r
Otomatik olarak durmak için Örnek
sonunu kullan›n

• araç çubu¤u fonksiyonu- seçili dikifller
dikildi¤inde örnek sonu duracakt›r

• Harici buton - ‹mleçin solunda kalan
dikifller dikildi¤inde tek örnek duracakt›r

• kaydetmek için, store (sakla) dokunun
• store (sakla) kaydetti¤ini göstermek için

bir kere yan›p sönecektir

Not:
Düzen fonksiyonu (sayfa 42)
kullan›larak haf›za içeri¤i de¤ifltir-
ildiyse, dikifle kombinasyonun
bafl›ndan bafllamak için
Örnek bafllama fonksiyonu seçilmelidir

Haf›zan›n taranmas›
• öteleme oklar› haf›za çubu¤unun

sa¤ ve sol taraf›nda yer al›rlar
• programlanm›fl içeri¤i ileri veya

geri görüntülemek için dokunun
• haf›zay› kapatmak için, harici mem

butonuna bas›n

• e¤er dikifl kombinasyonu
kaydedilmediyse, kaydetmek isteyip
istemedi¤inizi soran bir ekran
görünecektir (sayfa 29 bak›n›z)

Haf›za

Dikifllerin numara ile programlanmas›
Say›larla dikifller
• haf›zay› aç›n
• fonksiyon 0-9 dokunun
• say›lar ekranda görünür
• haf›za çubu¤u görünür kal›r
• dikifli seçmek için say›lara dokunun
• seçilen say› di¤er say›lar›n üzerinde

görünür (ör. 910)

Düzeltme
• dikifl numaras›n› de¤ifltirmek için sa¤

üst köfledeki del (silme)’e dokunun
• imleç sola hareket ederek say›y› siler
• yeni numaray› seçin

• programlanm›fl bir dikifli silmek için
afla¤›daki araç çubu¤undaki del’e
dokunun

• imlecin solunda kalan dikifl silinecektir

Programlamay› devam edin ve
do¤rulay›n
• do¤rulamak için OK ye bas›n
• seçilmifl olan dikifl haf›za çubu¤unda

ekrana gelir
• haf›zaya kaydetmek için store (sakla)

bas›n
• uygun say›ya basarak bir sonraki

dikifli seçin ve yukar›daki gibi devam
edin

Dikifl ekran›na dönüfl
• esc’ye dokunun
• ekran seçili dikifli içeren

dikifl ekran›na geri döner
• seçili olan dikifl aktive haldedir

(ayd›nlanm›fl)
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Haf›za içeriklerinin düzenlenmesi
Fonksiyonlarla dikifl tipleri
• dikifller haf›zaya programland›ktan

sonra düzenlenebilirler
• ilk iki dikifli normal flekilde programlay›n
• edit (düzen)’ e dokunun
• bütün mevcut fonksiyonlar ekran›n sa¤

taraf›nda ekrana gelir

• haf›zadaki son dikifl (imlecin sol taraf›)
ddüzenleme fonksiyonlar›n›n üzerinde
görünür

Görünür fonksiyonlar
(haf›za çubu¤unda)
• emniyete alma fonksiyonu haf›za çubu-

¤unda bir fonksiyon olarak görünür
• programlamaya devam etmeden önce

istenmeyen fonkisyonlar› haf›za çubu-
¤undan silin

• fonksiyonlar› kapamak için edit’e doku-
nun

Not: 
Uzun dikifl ve örnek büyütme
gibi fonksiyonlar yan hareket
dikiflleri ile kullan›labilir, ancak
kalite kayb› olaca¤›ndan bu tavsiye
edilmez

Haf›za fonksiyonu
Afla¤›daku fonksiyonlar haf›za biriminin edit fonksiyonu
seçildi¤inde ekran›n ortas›nda ulafl›l›r hale gelirler. Edit
fonksiyonu seçildi¤inde araç çubu¤undaki bütün 

fonksiyonlar (del-silme-) hariç devre d›fl› kal›rlar ve edit
fonksiyonu kapat›ld›¤›nda tekrar aktif hale gelirler. Daha fazla
bilgi için sayfa 27-28’e bak›n.

Motor H›z›

Koruma
Fonksiyonu

Haf›za 
Alt Bölümü

Gerginlik

Yatay Ayna
Görüntüsü

Dikefl Ayna
Görüntüsü

Denklik

Harf 
Büyüklü¤ü

fonksiyonlar›n eklenmesi
(Ör: ayna görüntüsü)
• imleci ayna görüntüsünün

uygulanca¤› dikiflin sa¤ taraf›na
getirin

• edit (düzen)’e dokunun
• fonksiyonlar ekran›ndan ayna

görüntüsünü seçin
• dikifl ayna görüntüsü içinde

gösterilecektir

• ekleme için izlenen prosedür
bütün fonksiyonlar için uygulanabilir

• ç›kmak için edit’e dokunun

Uzun Dikifl

Örnek Büyütme
2-5x

Monogram
Büyüklü¤ü
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Haf›zaya bir dikifl eklemek
• imleci dikiflin eklenece¤i yere getirin
• dikifli/harfi seçin
• yeni dikifl imlecin sol taraf›na eklenir

Haf›za içeri¤inin görülmesi
• check (kontrol)’e dokunun
• haf›za içerikleri bir pencerede

görünür
• imleç görünür haldedir
• uygulamalar›n düzenlenmesi için

imleç oklar yard›m› ile ekranda
gerekli yere getirilebilir

• görüntülemeden sonra, esc’ye 
dokunun

• pencere kapan›r ve haf›za çubu¤u
ekrana gelir

• imleç görüntüleme penceresinde
oldu¤u yerde olacakt›r.

Haf›za içeri¤inin görülmesi

Haf›zada programlamada düzeltmeler

Son programlanan dikifl/harfin
silinmesi
• del (silme)’e dokunun
• eklenen dikifl (imleçin sol taraf›ndaki)

silinir

Haf›za içinde bir dikifl/harf
silmek
• imleçi silinecek olan dikiflin sa¤›na

getirin
• del’e dokunun
• imleçin solunda kalan dikifl silinir

Kural
Bütün de¤ifliklikler ve düzeltmeler her
zaman imlecin sol taraf›na yap›l›r
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Tek haf›zan›n aç›lmas›
Daha önceden programlanm›fl
haf›za bankas›na geri dönüfl
• harici mem butonuna basarak haf›zay›

aç›n
• fonksiyonlar araç çubu¤unda

mem 1’e bas›n
Haf›za birimi son kez kullan›ld›ktan
sonra makine kapat›ld›ysa, haf›za
aç›ld›¤›nda ekranda mem 1 görünecek-
tir. E¤er makine kapat›lmad›ysa, en son
aç›lm›fl haf›za bankas› ekrana 
gelecektir.

• haf›za bankalar›n›n bir ana görüntüsü
ekrana gelir

• aç›k haf›za bankas› ayd›nlan›r (koyu gri)
• dolu olan haf›za bankalar› aç›k gri

olarak görünür
• bofl haf›za bankalar› beyaz olarak

gösterilir

• e¤er 15’ten fazla haf›za banakas› dolu
ise di¤erleri ötelemek fleklinde
görülebilir
(255 haf›za bankas› doldurulabilir)

• dolu olan bir haf›za bankas› seçin 
• esc’ye dokunarak bir önceki ekrana

dönün
• seçilmifl olan haf›za bankas›n›n

içeri¤i aktif olarak kal›r
• bu içerikleri dikebilir, de¤ifltirebilir veya

düzeltebilirsiniz.

Not:
Haf›za içeri¤i bir dikifl ekran›ndan
dikilmelidir, haf›za saklama ekra-
n›ndan de¤il.

Haf›za kapasitesi
Haf›za ekran›n›n aç›lmas›
• harici mem butonuna basarak

haf›zay› aç›n
• fonksiyonlar araç çubu¤unda

mem butonuna bas›n
• haf›za bankas› ekranda görünür
• keydadilmifl dikifl örnekleri taraf›ndan

kullan›lan toplam kapasite en üst
s›rada % iflareti ile gösterilir

• bütün haf›za bankalar›n›n toplam
kapasitesi 1023 dikifltir

Haf›za içeriklerini kaydetmek/haf›zadan ç›kmak
Haf›zay› kaydetmek/haf›zadan ç›kmak
• store’a (sakla) dokunun
• içerikler kaydedilmifl olur
• haf›za istendi¤i zaman aç›labilir ve 

görüntülenebilir
• harici mem butonuna dokunun
• store butonuna dokunmadan makine

kapat›l›rsa haf›za içerikleri silinecektir
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Haf›za alt bölümü
• edit (düzen) birimi kullan›larak bir

haf›zan›n içeri¤i istenildi¤i gibi alt
bölümlere ayr›labilir, ör: isim, cadde,
flehir, vb.

• isimi programlay›n
• caddeyi programlay›n
• edit’e dokunun
• imleçi ismin son harfinin sol

taraf›na getirin
• haf›za alt bölümünü seçin
• bölücü imlecin sol taraf›na gelir
• iflaretler bir haf›zaya aittir

(Ör: mem 4) fakat birbirinden
tamamenn ba¤›ms›zd›rlar, o yüzden
istedikleri gibi bölünebilirler (sayfa 42 
bak›n›z)

Dikifl
• Örnek bafllang›c›n› çal›flt›r›n

ve dikin
Örnek bafl› çal›flt›r›ld›¤›nda
imleç o haf›za bankas›ndaki ilk
harfin sa¤›na gider. Dikifl imleçin
solunda kalan harfle bafllar

• makine sadece o alt bölümün
içeriklerini diker

• bir sonraki bölümü dikmek için, imleci
o bölümdeki herhangi bir yere
götürün

• dikmeye bafllay›n; ayak kontrolüne
bas›ld›¤›nda imleç bütün dikifl
grubunu dikmek için imleç dikifl kom-
binasyonunun bafl›na gider

• e¤er bir bölüm sadece bir kere
dikilecekse fonksiyon araç çubu¤un-
dan Örnek Sonu 1’e dokunun

Not: 
edit fonksiyonu kullan›larak haf›za
içeri¤i de¤ifltirildiyse (sayfa 42),
kombinasyonun bafl›nda dikifli
bafllatmak için Örnek fonksiyonu
seçilmelidir.

Haf›za alt bölümü

Haf›zan›n silinmesi
Haf›zan›n silinmesi
• haf›zay› aç›n (harici butona bas›n)
• fonksiyonlar araç çubu¤unda mem’e

dokunun
• haf›zalar›n genel görünümü ekrana

gelir
• seçilen haf›zaya dokunun (Ör: mem 3)
• del’e dokunun

• haf›zan›n içeriklerini silmek istedi¤inizi
soran bir mesaj ekrana gelecektir.

• yes’e (evet) dokunun
• haf›za içerikleri silinmifltir
• bir önceki ekrana geri dönmek için

esc’ye dokunun
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16 yönlü dikifl
16 yönlü dikifl
• 16 yönlü dikifl için iki dikifl tipi

seçene¤inden birini seçin:
- 39 - Düz Dikifl
- 40 - Zikzak Dikifl

• 16 yönlü bir bas›c› ayak sembolü
ekrana gelir

• dikifl yönünü de¤ifltirmek için sa¤a
ve sola k›vr›ml› oklara dokunun

• yönü çabuk de¤ifltirmek için oklara
devaml› bas›n

• makine seçilmifl olan dikifl tipini
seçilmifl olan yönde diker

Düz dikifl
• dikifl uzunlu¤u 3 mm olarak önceden

programlanm›flt›r (her 16 yönde9
Not: Ekran dikifli 1 mm de gösterecektir.
Dikim s›ras›nda, i¤ne kumafl›n ilerleme-
sine izin vererek her 3, dikifli atar, bu da
3 mm uzunlukta dikifl sonucunu verir

• dikifl uzunlu¤u k›salt›labilir fakat uzat›-
lamaz

Dikim
• yönü seçin ve dikin
• yeni yönü seçin ve dikmeye devam

edin
• bu flekilde istenildi¤i gibi devam edin

Zikzak
• dikifl uzunlu¤u saten dikifleni ayar-

lanm›flt›r
• dikifl uzunlu¤u 1 mm’ye k›salt›labilir

uzat›labilir
• dikifl geniflli¤i 0-9 aras›nda de¤ifl-

tirilebilir

Not: Bir dikifl 6 mm’den daha genifl
oldu¤unda, kumafl, büzülmesine engel
olmak amac›yla uygun bir flekilde
sabitlenmelidir.

Dikim
• yönü seçin ve dikin
• yeni yönü seçin ve dikmeye devam edin
• bu flekilde istenildi¤i gibi devam edin16 yönlü dikifl örnekleri için

artista Dikifl El Kitab› sayfa 44-45’e
bak›n›z

Yorgan dikiflleri/yönlü dikifl

Yorgan dikiflleri/16 yön/4 yön

Yorgan dikiflleri
Yorgan dikiflleri
• yorgan dikimi, ilmek, aplike ve yama ifli

gibi ifller için farkl› dikifl tipi seçenekleri:
- 336 K›sa Düz Dikifl
- 327 Noktal› ‹fl Dikifli
- 328 El ‹fli Yorgan Dikifli
- 329 Battaniye Dikifli
- 330 A¤›r Battaniye Dikifli
- 331 Gizli Dikifl
- 332 Tüy Dikifli
- 333-338, 351 Tüy Dikifli çeflitleri
- 346-350 Yorgan Dikifli çeflitleri

• istenen dikifli seçmek için dokunun
• dikifl tipi aktive olur
• bütün normal bilgiler ve fonksiyonlar

ekranda görünür haldedir
• dikifl uzunlu¤u ve geniflli¤i istendi¤i

gibi ayarlanabilir

Yorgan dikiflleri/
yönlü dikifl butonu
• 3 kategorinin menüsü ekrana gelir:

- yorgan dikiflleri
- 16 yön dikifl
- 4 yön dikifl

• seçti¤iniz kategoriye dokunun
• o kategorideki bütün dikifllerin menüsü

ekrana gelir

yorgan dikiflleri

16 yön

4 yön
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16 yönlü dikifl - uzun dikifl fonksiyonlu düz dikifl
Uzun dikifl fonksiyonlu düz dikifl
• harici yorgan/yönlü dikifl butonuna

bas›n
• 16 yön sembolüne dokunun
• düz dikifli seçin
• düz dikifli aktif hale getirin-her üçüncü

dikifl at›lacakt›r

Not: uzun dikifl fonsiyonu olmadan,
kumafl›n ilerlemesine imkan verilerek,
i¤ne her üçüncü dikifli atar. Uzun dikifl
fonksiyonu kullan›ld›¤›nda i¤ne 9
dikifle izin verecektir.

• uzun dikifl fonksiyonu ekran›n afla¤›
k›sm›ndaki araç çubu¤unda ayd›nla-
nacakt›r

• yönü seçin
• makine seçilen yönde dikerek 9 mm’lik

dikifller atar

Uygulama
Düz dikifl ve uzun dikifl fonksiyonunun
kombinasyonu büyük motiflerin ve
harflerin ba¤lanmas›nda kullan›fll›d›r
(Dikifl El Kitab› sayfa 45’e bak›n). Dikifl
tamam-lland›¤›nda ba¤lay›c› dikifller
sökülebilir.

Haf›zaya programlanm›fl 16 yön
Haf›zadaki düz dikifl
• harici quit/directional (yorgan/yönlü)

butonuna bas›n
• 16 yön sembolüne dokunun
• harici mem butonuna basarak haf›zay›

aç›n
• e¤er görünün haf›za bankas› bofl

de¤ilse mem’e dokunarak haf›za sakla-
ma ekran›na ulafl›n

• bofl bir haf›za bankas› seçin (beyaz
boflluk ile gösterilir)

• seçimi do¤rulamak için OK’ye bas›n
• düz dikifli seçin
• ekran›n ortas›ndaki k›vr›ml› oklar› kulla-

narak istenen yönü seçin

• ince oklu bas›c› ayak sembolü haf›za
araç çubu¤unda görünür

• bas›c› ayak sembolü 90 derece sola
do¤ru dönmüfltür
Do¤ru olan dikifl yönünü görmek için,
bas›c› ayak sembolünün ön taraf›na
bak›n ve okun yönüne dikkat edin

• her bas›c› ayak 3 mm’lik düz dikifli
yani toplamda 9 mm’lik dikifli simgeler

• ayn› yönde daha uzun dikmek için,
haf›zaya “bas›c› ayak” eklemek
amac›yla gerekli say›da sembole
dokunun

Haf›zada zikzak
• yukardaki komutlar› takip edin, düz

dikifl yerine zikzak› seçin
• kal›n oklu bir bas›c› ayak sembolü

haf›za araç çubu¤unda görünür
• her bas›c› ayak sembolü 9 mm’yi

simgeler

Not: yönlü zikzak dikifli ile yaparken
kumafl›n buruflmamas› için uygun
flekilde sabitlenmesi önemlidir.
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Kumafl› döndürmeden 4 yönlü dikifl yap-
mak silindirik parçalarda (gömlek kollar›,
pantolonlar, vb.) onarma ifllerinde
kullan›fll›d›r. ve baz› dekoratif tekniklerde
kullan›labilir.

4 yön
• 4 yönlü dikifli seçin
• sekiz dikiflten birini seçin:

- 41 Düz Dikifl
- 42 Zikzak Dikifl
- 43 Jarse Dikifli
- 44 Kaba Dikifl
- 45 Çift Overlok Dikifl
- 46 Battaniye Dikifli
- 47 Süper Esnek Dikifl
- 48 Bal Pete¤i Dikifli

• 4 yönlü bir bas›c› ayak sembolü ekran›n
ortas›nda görünür

• istenen dikifli seçmek için k›vr›ml› oklar›
kullan›n

• ileriden dikifli seçmek için k›vr›ml› oklar›
kullan›n

• ileriden baflka bir yön seçildi¤inde bu
dikifllerin uzunlu¤u ve geniflli¤i de¤ifltir-
ilemez.

Dikifl Yönü
• makine seçilmifl olan dikifli seçili

olan yönde diker

Dikim
• yön seçildikten sonra, istenen

uzunlukta dikiniz
• istendi¤inde makineyi durdurun
• yeni yön seçin ve dikin
• istendi¤inde makineyi durdurun
• bu flekilde arzu etti¤iniz gibi dikifle

devam edin

Tavsiye
• daha çabuk dikifl için, Örnek

Sonu 1-9 fonksiyonunu seçin
• bir yaman›n eklenmesi için en

kolay yol yukardan afla¤›ya ve
sa¤dan sola (saat yönü) dikmektir

4 yönlü dikifl

4 yönlü dikifl örnekleri için,
artista Dikifl El Kitab› sayfa 46’ya
bak›n›z.

Yan Hareket Dikiflleri

Yan hareket dikiflleri-Taslak dizaynlar›
Yan hareket dikiflleri taslak halinde
dikillmifl büyük dekoratif motifler olup
kumafl›n ve besleme difllilerinin öne
ve arkaya oldu¤u gibi bir yandan
di¤er yana hareketine gerek diyilan
dikifllerdir.

Dekoratif motifler
• dekoratif dikifller için harici butona

bas›n
• dekoratif dikifl menüsü ekrana gelir
• bir grup yan hareket motifleri seçin

(art› sembolü ile belirlenmifltir)
• istenen motifi seçin (gerekti¤inde

bütün motifleri görüntülemek içik ok-
lar› kullanarak ekran› öteleyin

Beispiele für Quertransportmuster:
Nähanleitung artista 180, S. 47–49 

Yan hareket dikiflleri bir boyutta
programlanan›r ve bu boyut de¤ifltirilemez.

Not: De¤iflik tip ve kumafllar, s›n›r yüzey-
leri  ve dengeleyiciler motiflerin
dikiflini etkileyebilir. Denklik fonksiyonu
kullan›larak ayarlama yap›labilir (sayfa
49-50)
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Yan hareket dikiflleri
Yan hareket dikiflleri
• istenen motif seçildikten sonra,

dikifl aktive olur
• bütün normal bilgiler ekrana gelir
• kesiflen oklar sembolü( ekran›n en

üstünde, i¤ne durufl’un sa¤›nda)
yan hareket dikifllerinin aktive halde
oldu¤unu gösterir

• baz› örnekler tek motifler ve tamam-
land›¤› zaman makine otomatik olarak
duracakt›r

• di¤erleri kesintisiz dikifller için
tasarlanm›fllar, bordürler, kenar
dikiflleri ve dekoratif dikifller için
kullan›labilirler

• kesintisiz dikilmek için dizayn edilmifl
örnekler hariç, bafl ve sonu dikmek
genelde dikifl içinde farkl› seviyeler-
dedirler

• motifleri kumafl üzerinde yerlefltirmeye
yard›m amac›yla aflablonlar› kullan›n›z

Haf›zadaki yan hareket dikiflleri
• sayfa 40-45’deki genel talimatlar›

izleyerek yan hareket dikiflleri ha-
f›zaya kaydedilebilir

• haf›za fonksiyonu ve 16 yönlü dikifl-
ler kullan›larak yan hareket dikiflleri
birlefltirilebilir (sayfa 47’ya bak›n)

fiablonlar
• temin edilmifl flablonlar motifleri dikilmifl flekillerinde ve boyutlar›nda gösterir
• dikifl bafllang›c› bir daire ile iflaretlenmifltir
• dikifl sonu bir art› (+) ile iflaretlenmifltir
• bas›c› ayak yönü ince çizgilerle belirlenmifltir
• bas›c› ayak kumafl üstüne verilen yönde yerlefltirilmelidir
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Denklik

Denklik’in aç›lmas›
• b fonksiyonuna dokunun
• e¤er fonksiyon ekranda görünmüyorsa

di¤er mevcut olan fonksiyonlar› göre-
bilmek için araç çubu¤undaki oka doku-
narak ekran› öteleyin

Makine fabrikadan ç›kmadan önce bütün
dikifller kontrol edilmifl tamamen ayar-
lanm›flt›r

Farkl› kumafllar, iplikler, dengeleyiciler ve
s›n›r yüzeyleri bazen programlanm›fl dikifl-
leri kapanmayacak veya üstüste gelecek
flekilde etkileyebilirler. Mesela örne¤i olufl-
turan dikifller çok yak›n veya çok uzak
olabilir.

Bu etkiler elektronik denklik ile düzel-
tilebilir, böylece gerekli yerde dikifl
düzeni kumafla uyacak flekilde ayar-
lanabilir.

50 dikey ad›m ve 20 yatay ad›m
vard›r.

Pratik ve dekoratif dikifller için denklik
Jarse veya triko gibi yumuflak kumafllar›n
dikiminde, kumafl bas›c› aya¤›n alt›nda
esneme yapabilir, bu da yap›lan dikifli
esnetir. Örne¤in bal pete¤i dikifli aç›l›r
ve çok uzundur. Daha kal›n kumafllar
dikiflin üstüste binmesine neden olup
çok k›sa olmas›na neden olabilirler.
Denklik ile bunu düzeltmek oldukça
basittir.
• herhangi bir dikifli seçin
• denkli¤i devreye sokmak için b’ye

dokunun; denklik ekran› görünür
• pratik dikiflleri ayarlarken, ekran›n

ortas›nda bir bal pete¤i dikifli grafi¤i
belirir. (bu bütün pratik dikifllerin ör-
ne¤i olarak kullan›l›r)

• dekoratif dikiflleri ayarlarken, bir
saten dikifl grafi¤i ekran›n ortas›nda
belirir. (bu bütün dekoratif dikifllerin
örne¤i olarak kullan›l›r)

• dikiflin her iki taraf›nda bozuk formlar
gösterilir  - soldaki çok k›sa, sa¤daki
çok uzun

• ekran›n alt›ndaki oklar diflin hangi
yönde düzeltilece¤ini gösterirler

E¤er dikifl bu flekilde
görünüyorsa, düzelt-
mek için bu oku kul-
lan›n.

E¤er dikifl bu flekilde
görünüyorsa, düzelt-
mek için bu oku kul-
lan›n.

E¤er dikifl bu flekilde
görünüyorsa, düzelt-
mek için bu oku kul-
lan›n.

E¤er dikifl bu flekilde
görünüyorsa, düzelt-
mek için bu oku kul-
lan›n.

DDüüzzeellttmmeelleerr
Dikifl çok uzun:
• sa¤da gösterilen oka dokunun

(yaklafl›k 3)
• devreye sokulan ad›mlar okun

tam üzerinde gösterilecektir
• dikifl k›salt›lacakt›r
• de¤ifliklik ekranda gösterilmez
• normalde 2-5 ad›m dikifli düzelt-

mek için yeterlidir (azemi 50 ad›m)
• bir deneme dikifli at›n ve gerekiyorsa

yeni düzeltmeler yap›n
Dikifl çok k›sa:

• soldaki oku kullanarak yukardaki gibi 
ilerleyin

• bir deneme dikifli at›n ve gerekiyorsa
yeni düzeltmeler yap›n 

DDiikkiiflfl eekkrraann››nnaa ddöönnüüflfl
• bütün düzeltmeler yap›ld›ktan sonra,

OK’ye dokunup bütün de¤ifliklikleri
do¤rulay›n ve dikifl ekran›na geri dönün

• reset’e dokunmak dikifli denklik ekran›
aç›lmadan önceki haline geri döndüre-
cektir

• yeni bir dikifl seçmeden önce, harici clr
(silme) butonuna basarak denklik’i
kapat›n, yada sonra gelen bütün
dikifller etkilenecektir
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Yan hareket dikiflleri için denklik
Kumafl, iplik dengeleyiciler ve s›n›r
yüzeyleri yan hareket dikifllerini etk-
ileyebilir. bu nedenle denklik ile
düzeltme bazen  gerekebilir.

Denklik
• bir yan hareket dikifli veya 

motifi seçin
• denklik’i aktif hale getirmek için

b’ye bas›n
• yan hareket dikiflleri denklenirken

seçili motif her zaman gösterilir
• dikifl ekran›n sol yar›s›n›n ortas›nda

görünür
• dikiflin iki taraf›nda iki bozuk form

görünür - soldaki çok k›sa ve sa¤-
daki çok uzun 

• ekran›n sa¤ yar›s› yatay denklik
olas›l›klar›n› gösterir

Dikey düzeltmeler
• e¤er dikilen dikiflin görünümü ekran›n

sa¤›nda görünene benziyorsa,
düzeltmek için sa¤daki oku kullan›n;
örnek k›salt›lacakt›r

• e¤er dikilen dikiflin görünümü ekran›n
solunda görünene benziyorsa,
düzeltmek için soldaki oku kullan›n,
örnek uzalt›lacakt›r

• dikifli dikey olarak düzeltmek için nor-
malde 1-5 ad›m yeterlidir (azami 50
ad›m)

• e¤er 10’dan fazla ad›m gerekli ise
dikifl daha küçük hale gelecektir

• bir deneme dikifli yap›n ve gerekiyor-
sa ek düzeltmeler yap›n

Yatay düzeltmeler

• yatay denklik ekran›n›n sa¤ yar›s›nda
yer al›r

• dikey düzeltmeler yap›ld›ktan sonra
dikifl olas› olarak çok genifl hale
gelebilir, örne¤in dikiflin merkez
çizgisi bozulabilir

• e¤er dikiflin merkezi sa¤a çekmiflse
sol ok ile düzeltin

• e¤er dikiflin merkezi sola çekmiflse
sa¤ ok ile düzeltin

• dikifli yatay olarak düzeltmek için 5-10
ad›m normalde yeterlidir (azami 20
ad›m)

• bir deneme dikifli yap›p e¤er gerekiy-
orsa ek düzeltmeler yap›n

Dikifl ekran›na dönnüfl
• bütün düzeltmeler yap›ld›ktan sonra,

OK’ye basarak de¤ifliklikleri
do¤rulay›n ve dikifl ekran›na geri
dönün

• reset’e dokunmak dikifli denklik
fonksiyonu aç›lmadan önceki haline
geri çevirir

• yeni bir dikifl seçmeden önce harici
clr (silme) butonunna bas›n, ya da
daha sonra gelen bütün dikifller etk-
ileneceklerdir

dikifl k›sa 
geliyorsa
afla¤a 
gösteren okla 
düzeltiniz.

dikifl uzun 
geliyorsa
yukar› 
do¤ru
gösteren 
okla düzel-
tiniz.

Bu oklar› 
sa¤ ve sol 
düzeltmeler 
için kullan›n›z.
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Yard›m
Yard›m program› ekran üzerinde
bütün dikifller ve fonksiyonlar
hakk›nda aç›klamalar sa¤lar ve
böylece el kitab›na bakma ihtiyac›n›
ortadan kald›r›r. Ekranda gösterilen
bilgi, el kitab›ndaki ile denktir, ama
elektronik olarak bulma daha çabuk ve
kolayd›r

Hangi ekran aç›k olursa olsun, yard›m
dikifller ve fonksiyonlar için yard›m biri-
mi aç›labilir. Bir önceki ekrana dönmek
için esc’ye dokunun

Yard›m› açma
• harici “?” butonuna bas›n
• istenen dikifl veya fonksiyonu seçin
• ekrandaki bir saat bilgisayar›n bilgiyi

arad›¤›n› gösterir

Yard›m program›/Fonksiyonlar
• ekran afla¤›daki bilgileri verir:

- fonksiyonun ad›
- aç›klama
- ana uygulamalar›n k›sa listesi

Önceki ekrana dönüfl
- esc’ye dokunun
- Yard›m kapan›r
- bir önceki ekrana görünür

Not: 
Yard›m program› eldeki ifl
etkilenmeden istenildi¤i
zaman aç›labilir.

Yard›m ekran›/Dikifller
• ekran afla¤›daki bilgiyi sunar:

- dikiflin ad›
- uygun kumafllar
- ana uygulamalar›n k›sa listesi
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ETTC butonu
• harici TTC butonuna bas›n

Menü Görünümü
• iplik gerginli¤i
• Anlat›m
• Yarat›c›l›k
• ‹plik gerginli¤ini seçin
• ‹plik gerginli¤i ekran› görünür

‹plik gerginli¤i
Bir dikifl veya program seçildi¤inde
temel gerginlik ayarlar› otomatik
olarak uygulan›r. Fabrika taraf›ndan
belirlenmifl gerginlik 100 a¤›rl›k ve 3 kat
iplik (100/3) için en iyi sonuçlar› verecek
flekilde seçilmifltir.
Nak›fl ipli¤i gibi baflka tip iplikler kullan›l-
d›¤›nda gerginlik de¤iflebilir ve kumafl
ve dikifl tiplerine uymas› için ayarlanmas›
gerekebilir.

De¤ifliklikler di¤er dikiflleri etkilemeden
sadece herhangi tek bir dikifle uygula-
nabilir. Bunu yapmak için, gerginlik
fonsiyonuna harici TTC butonu ile
ulafl›l›r. Bu ayn› zamanda ekran›n al-
t›ndakui araç çubu¤una bir fonksiyon
olarak yerlefltirilebilir ve direkt olarak
ekarandan ulafl›labilir (sayfa 26)

Gerginliklerin de¤ifltirilmesi
• en iyi dikifl formasyonu merkezdeki

grafikkte gösterilmifltir
• temel de¤er ölçekteki çizgide gösteril-

mifltir
• gerginli¤i de¤ifltirmek için yukar› veya

afla¤› oklara dokunun:
e¤er dikifl flekli en yukardaki örne¤e
benziyorsa

= daha fazla üst iplik gerginli¤ine
ihtiyaç vard›r (üst iplik gevflek
oldu¤undan kumafl›n alt›na daha
fazla çekilir)
e¤er dikifl formasyonu en alttaki örne¤e
benziyorsa afla¤› okuna dokunun

= daha gevflek üst ipli¤e ihtiyaç 
vard›r (üst iplik çok gergindir ve alt ipli¤i
kumafl›n üzerine çeker)

• gerginlik de¤iflimi sadece seçili olan
dikifli etkiler ve makine kapand›¤›nda
kay›tl› olarak kalmaz 

Kaydedin ve kapay›n
• OK’ye dokunarak de¤ifliklikleri

do¤rulay›n ve bir önceki ekrana
dönün

Temel ayarlara dönüfl
• reset’e basarak gerginli¤i temel

ayarlara geri çevirin

➞

➞
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Anlat›m
Bilgisayar dilinde, tutorial (anlat›m)
kendi kendine yard›m anlam›na gelir.

Anlat›m ekranda makinenin çeflitli
halleri hakk›nda öz bilgiler verir..

Konular
• Anlat›m alt menüsü ekrana gelir:

- Dikifle bafllang›ç
- FHS sistemi
- Yard›m
- ‹puçlar› ve Hileler
- CPS
- Nak›fl modülü
- Nak›fl program›

• istenen konuyu seçmek için dokunun
• do¤rulamak için OK’ye bas›n
• konular› de¤ifltirmek için, esc’ye bas›p

menüye dönün

Bilgi 
• ekranda bir saat sembolü bilgisayar›n

istenen bilgiyi aramakta oldu¤unu
simgeler

Harici TTC butonu
• harici TTC butonuna bas›n

Menü
• afla¤›daki menü ekrana gelir

- ‹plik gerginli¤i
- Anlat›m
- Yarat›c› Rehber

• Tutorial (anlat›m)’a dokunun

• seçiminiz olan konnu hakk›nda bilgi
ekrana gelir

• ekran› kapay›p menüye dönmek için
esc’ye bas›n

Yarat›c› Rehber
Yarat›c› Rehber çeflitli dikifl ihtiyaçlar›
için bilgi sa¤lar.

Kumafl türü ve kullan›lmak istenen
teknik girildikten sonra, Yarat›c› Rehber
i¤neleri. bas›c› ayaklar›, yüzeyleri, özel
ayarlar›, vb. göz önüne alarak tavsiyeler-
de bulunur. Tavsiye edilen bas›c› ayak-

lar makine ile standart olmayabilir ama
BERNINA sat›c›n›zdan edinebilece¤iniz
özel aksesuarlar olabilir.

Yarat›c› Rehber seçilen ifl için uygun
iplik gerginli¤ini otomatik olarak belirler.

Harici TTC butonu
• harici TTC butonuna bas›n
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Menü
• afla¤›daki menü ekrana gelir:

- ‹plik gerginli¤i
- Anlat›m
- Yarat›c› Rehber

• Yarat›c› Rehber (Creative Consultant)
dokunun

Teknikler menüsü
• bir tak›m genel dikifl teknikleri

ekrana gelir:
- Kenar dikifli
- Sürfile
- Üst Dikifl
- ‹lik
- Fermuar
- Dekoratif ifl (dekoratif dikifller)
- Makine yorgan dikifli

- Serbest harekt makine yorgan dikifli
- Aplike
- Yan hareket örnekleri

• istenen tekni¤i seçmek için dokunun
• e¤er istedi¤iniz teknik listelenmemiflse

benzer bir teknik seçin
• do¤rulamak için OK’ye dokunun ve bilgi

ekran›na geçin

Kumafl menüsü
• Kumafl tipleri 3 sütun halinde

ekrana gelir
- hafif kumafllar
- orta a¤›rl›kta kumafllar
- a¤›r kumafllar

• en s›k kullan›lan kumafllar 3 sütunda
listelenmifltir

• e¤er sizin kullanmak istedi¤iniz kumafl

listelenmemiflse, benzer bir kumafl
seçin

• bütün seçenekleri görmek için oklar›
kullanarak ekran› yukar› veya afla¤›
öteleyin

• istenilen kumafl› seçmek için dokunun
• OK’ye dokunun

Bilgi, özel tavsiyeler, iplik
gerginli¤i
• ekranda seçti¤iniz kumafl ve teknik

için ayarlar ve tavsiyeler görünür:
- Bas›c› ayak numaras›
- ‹¤ne boyutu ve tipi
- Besleyici diflli konumu
- ‹plik gerginli¤i
- Gereken dengeleyici
- Özel tavsiye

• gerginlik otomatik olarak ayarlan›r
(auto görünür)

• bas›c› ayak ve i¤ne tipi için baz›
tavsiyeler olabilir

• tavsiye edilen baz› bas›c› ayaklar
seçilmifl teknik için uygun olabilir
(standart aksesuar olmayabilirler, ama
ayr› olarak sat›n al›nabilirler

• belli istek ve tercihlerinize ba¤l› olarak
bas›c› ayak ve i¤neyi seçin

• teknik ve kumafla uymas› gerekiyorsa
bir dengeleyici tavsiye edilecektir

• e¤er bir dü¤me ili¤in takviye edilmesi
gerekiyorsa bir ilik kordonunun (flerit)
kullan›lmas› için ikaz eder

Seçili dikifle dönüfl
• do¤rulamak için OK’ye bas›n
• makine otomatik olarak do¤ru dikifl

ve gerginlik ayar› seçilmifl olarak uygun
pratik dikifl ekran›na gedicektir

• e¤er dekoratif ifl seçilmifl ise, makine
dikifl 101 seçilmifl olarak dekoratif dikifl-
lerin ilk ekran›na gedicektir

• dikifl hemen bafllayabilir
• tavsiye edilen dikifl herhangi bir

zamanda de¤ifltirilebilir
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Ak›ll› fonksiyon
Bazen eldeki ifli kesip, dikifle devam ede-
bilmemiz için gerekli bir ad›m olan baflka
bir dikifl iflini tamamlaman›z gerekebilir.

Ak›ll› Fonksiyon makinenin mevcut ayar-
lar›n› hat›rlamak ve daha sonra bu ayar-
lara geri dönmenizi sa¤lamak amac›yla
gelifltirilmifltir.

Çal›flt›¤›n›z ekran bütün yapt›¤›n›z
ayarlarla beraber kaydedilebilir
ve tekrar aç›labilir

Ak›ll› Fonksiyon’da kaydedilmifl
ayarlar makine kapat›ld›¤›nda silinirler.

Uygulama
• haf›zada birfley yarat›n›z ve kaydettiniz
• iflinizin bir k›sm›n› denediniz veya

tamamlad›n›z
• daha sonra bitirmek istiyorsunuz

Ak›ll› fonksiyon ile ekran› kaydetmek
• harici Smart (ak›ll›) butonuna bas›n
• ekran bütün uygulamalarla (dikifl, fonk-

siyonlar, haf›za, vs.)beraber kaydedilir

‹kinci ifl
• baflka bir ifl için, uygun bir dikifl menü-

süne geçin
• bu ifli tamamlay›n

Ak›ll› fonksiyon - ekrana dönüfl
• harici Smart (ak›ll›) butonuna bas›n
• ilk ekran görünür
• bütün ayarlar daha önce b›rakt›¤›n›z

haldedir ve ilk iflinize devam
edebilirsiniz
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Kurulum Program›
Kurulum program›, ekran› ihtiyaçlar›n›za
ve tercihlerinize göre kiflilefltirme imkan›
tan›r.

Temel ayarlar› tamamen de¤ifltirebilir ve
“F” (Favori fonksiyon) butonunu program-
layabilirsiniz. Birçok seçenek mevcuttur-
bafll›klar› kontrol edip ne yapaca¤›n›za
karar verin.

Kurulum program›nda yap›lm›fl olan
bütün de¤ifliklikler makine kapat›lsa
bile kaydedilecektir.

Makine istendi¤inde resetlenip
fabrika ayarlar›na geri çevrilebilir.

Kurulum
• harici Setup (Kurulum) butonuna bas›n
• menü ekrana gelir
• özelliklerden herhangi birini de¤ifltire-

bilirsiniz

• istenildi¤inde ilk ayarlara geri
dönülebilir

Menü
• menü ihtiyaçlar›n›za uyacak flekilde

de¤ifltirebilece¤iniz bütün birimleri
listeler:
- Kiflisel Program
- Fonksiyonlar
- Dikifl Uzunlu¤u/geniflli¤i/i¤ne konumu
- Uyar›c›
- Motor h›z›
- ‹plik gerginli¤i
- Bafllang›ç ekran›
- Temel ayarlara geri dönüfl

- Dikme ›fl›¤›
- Servis
- Ekran kontrast›

• kiflisel ayarlar makine kapat›lsa
bile kay›tl› kal›rlar

• makine istenildi¤inde ilk ayarlar›na
s›f›rlanabilir veya istenen ayarlarla
tekrar programlanabilir.
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Kiflisel Program

Kurulum
• harici Setup (kurulum) butonuna bas›n
• menü ekrana gelir

• Personal Program)’a dokunun
• Kiflisel Program ekran› görünür

S›k kulland›¤›n›z dikiflleri kullanarak bir
ekran dizayn etmek için Kiflisel Prog-
ram› kullan›n. Belli bir dikim tipi için
dikifller olsun veya sadece sizin favori
dikiflleriniz olsun, bu ekran herhangi bir
ifli dikmeyi kolay ve çabuk hale
getirecektir.

Kiflisel program’a dikifller eklenirken,
bütün dikifllerin farkl›l›klar› (farkl› dikifl
genifllikleri, dikifl uzunluklar› ve i¤ne
pozisyonlar›) programa girilebilir.

Not:
Yönlü dikifller ve motifler ve alfabeler
Kiflisel Program’da saklanamazlar.

Kurulum Program›

Kiflisel Program (ilk dikiflin
programlanmas›)
• ilk dikifl olarak her zaman düz dikifl

görünür
• kiflisel tercihler “bofl” ekranda flimde

yap›labilir

Dikifllerin eklenmesi
• harici Pratik dikifller butonuna bas›n
• Bal pete¤i dikiflini seçin (dikifl 8)

Kiflisel ekran
• ekran Kiflisel Programa de¤iflir
• Bal pete¤i dikifli ekrana gelir
• kiflisel programda dikifli kaydetmek

için store (sakla) bas›n
• yeni bir dikifl programland›¤›nda,

otomatik olarak son dikiflten sonra
yerlefltirilir
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Kiflisel program (ek dikifller)
• en üst s›radaki 5 yer doludur
• 6 dikifl bir sonraki s›rada görünür
• kiflisel programda istedi¤iniz kadar

dikifl programlayabilirsiniz
• 15 ten fazla programland›¤›nda. stan-

dart programda oldu¤u gibi, ekran›
ötelemek için oklar kullan›labilir

Speichern der Stichmuster
· «store»-Feld drücken
· alle ausgewählten Stichmuster 

werden gespeichert

Kaydedin ve ç›k›n
• OK’ye dokunun
• ekran kapan›r ve kurulm menüsü

ekrana gelir
• kapamak için esc’ye dokunun
• son seçenek ayd›nlanm›fl olarak

aç›lm›fl olan son dikifl ekran›na
döner

Kiflisel program fonksiyonu
• kiflisel program›n›z› açmak için, Kiflisel

Program Fonksiyonu, fonksiyon araç
çubu¤unda yer almal›d›r (sayfa 60-62)

Favori fonksiyon
• daha da kolay ulafl›m için, kiflisel

program Favori fonksiyon butonu-
nun içine programlanabilir
(sayfa 61’e bak›n)

‹‹kinci dikiflin eklenmesi
• harici dü¤me ili¤i butonuna bas›n
• yuvarlak dü¤me ili¤ine dokunun

(dikifl 54)

Kiflisel ekran
• kiflisel program ekrana gelir
• yuvarlak dü¤me ili¤i ekranda görünür
• ili¤i kiflisel programa kaydetmek için

store (sakla) dokunun
• istedi¤iniz bütün dikifller seçilene

kadar bu flekilde devam edin
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Setup (Kurulum) menüsü
• harici Setup butonuna bas›n

menü ekrana gelir
• kiflisel program› seçin

Kiflisel ekran
• kiflisel ekran görünür
• silinecek olan dikifli seçin

(seçilen dikifl ayd›nlan›r)

Dikifl silinmifltir
• seçilmifl olan dikifl silinmifltir ve kalan

dikifller bir konum geri gider
• de¤ifliklikleri kaydetmek için store

(sakla) bas›n›z

Kiflisel Programdan dikiflleri silmek

Fonksiyonlar›n programlanmas›

Dikifli silin
• clr (silme) butonuna

bas›n

Kapama
• OK’ye dokunun
• ekran kapan›r
• Kurulum  (Setup) menüsü 

ekrana gelir

Kurulum menüsü
• harici Setup butonuna bas›n
• menü ekrana gelir
• fonksiyonlara doku

Fonksiyonlar ekran›
• bütün mevcut fonksiyonlar ekranda

görünür
• en alttaki s›ra fonksiyonlar pratik

dikifl ekran›nda aktif olanlarla ayn›d›r
(dikifl ekran›nda gizlenmifl olan fonk-
siyonlar› içerir)

• bu fonksiyonlar herhangi bir ekranda
kullan›labilir

• alt s›ralardaki bütün fonksiyonlar
aktiftir

• üst iki s›radaki fonksiyonlar alt
fonksiyonlara karfl›l›k gelirler

• orta s›radaki oklar fonksiyonlar›
hareket ettirmek için kullan›l›r
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Fonksiyon eklemek
• kald›r›lm›fl bir fonksiyon istendi¤inde

tekrar eklenebilir
• üstteki s›ralardan motor h›z›n› seçin
• afla¤› okuna dokunun
• fonksiyon, fonksiyon araç çubu¤unda

ilk konuma gider
• bütün di¤er fonksiyonlar bir konum

sa¤a kayarlar

Fonksiyonlar›n kald›r›lmas›
• alttaki iki s›radan motor h›z›n› seçin
• yukar› oka dokunun
• fonksiyon alt s›ralarda kaybolur
• fonksiyon üst s›ralara tafl›n›r ve

pratik dikifl ekran› gibi tek ekran-
larda görünmez

• fonksiyon üst s›ralarda ayd›nlan›r
ve alt s›ralardan kald›r›lm›flt›r

• di¤er fonksiyonlar› da ayn› flekilde
tafl›y›n veya kald›r›n

Varolar iki fonksiyon aras›na
yeni fonksiyon eklenmesi
• varolan iki fonksiyon aras›na yeni

bir fonksiyon eklenebilir
• yukar›daki s›ralardan bir fonksiyon

seçin
• alttaki s›ralardan fonksiyonu yerlefl-

tirmek istedi¤iniz konuma dokunun
• afla¤› okuna dokunun

• fonksiyon seçilmifl olan konuma
tafl›n›r

• yer de¤ifltiren fonksiyon (sizin seç-
ti¤iniz) ve bütün di¤erleri bir konum
sa¤a kayacaklard›r

F (Favori Fonksiyon) butonunun
programlanmas›
• üstteki iki s›radan herhangi bir fonk-

siyonu (Kiflisel Program da dahil)
seçin

• harici F butonuna bas›n
(i¤nenin üstünde)

• afla¤› okuna bas›n
• F butonuna programlanm›fl olur

• “OK”  ile onaylay›n
• programlanm›fl fonksiyon ekranda

i¤ne durufl pozisyonu sembolünün
sa¤ taraf›nda gösterilir

• istedi¤iniz zaman bu flekilde prog-
ramlanabilir
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Dikifl geniflli¤i, dikifl uzunlu¤u ve i¤ne konumlar›
için temel ayarlar›n de¤ifltirlmesi

Kurulum’u aç›n
• genifllik, uzunluk ve/veya i¤ne konu-

munu de¤ifltirece¤iniz dikifli seçin
• harici Setup (Kurulum) butonuna bas›n
• menü ekrana gelir
• dikifl uzunlu¤unu, geniflli¤ini, i¤ne

konumunu seçin

Kurulum Program›

Uyar›c› sinyal

Ayarlar›n de¤ifltirilmesi
• dikifl uzunlu¤u, geniflli¤i, i¤ne konumu

ekran› görünür
• harici kontrolleri kullanarak dikifl uzun-

lu¤unu ve geniflli¤ini de¤ifltirin
• harici butonlar› kullanarak i¤ne

konumunu de¤ifltirin

• kaydetmek için OK’ye bas›n
• temel ayarlara geri dönmek için reset’e

dokunun
• Kurulumu kapatmak için ecs’ye bas›n

ve son seçilmifl dikifl ekran›na geri
dönün

Kurulum menüsü
• harici Setup (Kurulum) butonuna

bas›n, menü ekrana gelir
• Beeper’a (uyar›c› sinyal) dokunun
• uyar›c› menüsü ekrana gelir

Bütün fonksiyonlar›n temel ayarlara
geri döndürülmesi
• reset’e dokunun
• Favori fonksiyon d›fl›ndaki bütün

fonksiyonlar ilk durumlar›na geri dönecek-
lerdir

De¤ifliklikleri kaydedin ve
kapay›n
• OK’ye dokunun
• de¤ifliklikler kaydedilir
• ekran kapan›r
• Kurulum (Setup) ekran› görünür

• Favori fonksiyon butonunu yeniden
programlamak için ayn› ad›mlar› izleyin

• yeni fonksiyon eskisinin yerini al›r
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Motor h›z›n›n de¤ifltirilmesi

Ses sinyalleri
• ses sinyalleri afla¤›dakilere uygulan-

abilir:
- dikifller
- fonksiyonlar
- besleyici dikifller yükseltilmifl/
düflürülmüfl (nak›fl için)

- üst iplik kontrolü
- masura ipli¤i kontrolü
- bas›c› ayak konumu (nak›fl için)

• ses sinyalleri aç›labilir ve kapat›labilir
• tekrarlama say›s› seçilebilir
• sinyal say›s› 1,2 veya 3 olarak ayar-

lanabilir

Sinyal eklenmesi
• istenen üniteyi menüden seçin
• on’a dokunun
• uyar›c› sinyalin kaç defa ötmesini isti-

yorsan›z o say›ya (1,2 veya 3)
dokunun, say› ayd›nlan›r

Bir sinyalin seçilmesi
• istenen üniteyi menüden seçin
• off’a dokunun
• bu birim için ses sinyali kapat›lm›fl olur

Kaydetme ve kapama
• OK’ye dokunun
• de¤ifliklikler kaybolur
• ekran kapan›r
• Setup (Kurulum) ekran› aç›l›r

Kurulum menüsü
• harici Setup (Kurulum) butonuna bas›n,

menü ekrana gelir
• motor h›z›na dokunun
• menü ekrana gelir

Azami motor h›z›n›n de¤ifltirilmesi
• azami motor h›z›n›n de¤ifltirilmesi için

oklara dokunun (temel ayar 880
dikifl/dak.)

• motor h›z›nda bir artma veya azalma
bu rakam üzerinde yans›t›l›r

• oka her dokunufl dakika bafl›na at›lan
dikifli 10 dikifl art›r›r veya azalt›r

• azami h›z üzerinde yap›lan herhangi bir
de¤ifliklik di¤er 4 ara h›z› da art›rmak
ya da azaltmak sukretiyle etkiler
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Kaydetmek ve kapamak
• OK’ye basarak de¤iflikli¤i do¤rulay›n
• Setup (Kurulum) menüsüne geri dön-

mek için esc’ye bas›n
• son dikilmifl dikifl menüsüne dönmek

için esc’ye bas›n

Temel ayarlara dönüfl
• motor h›z› menüsüne girmek için

yukardaki talimatlar› takip edin
(sayfa 63’e bak›n›z)

• fabrika ayarlar›na geri dönmek
için reset’e dokunun

Kurulum Program›

Temel iplik gerginli¤i ayar›n›n de¤ifltirilmesi
artista dikifl makinesinin temel iplik
gerginli¤i ayar› makinedeki bütün dikifl-
lere uygulan›r. Gerginli¤in fabrika ç›k›fl
ayar› (100/2) için en iyi sonuçlar› veren
de¤erlerdir. Di¤er tip ve a¤›rl›klar dikifli
etkileyebilir, en iyi sonuçlar›n al›nmas› için
gerginlik ayar› gerekebilir.

Makinenin komple gerginlik ayar› Setup
(Kurulum) program›ndan 20 % oran›nda
gerginlefltirilebilir veya gevfletilebilir. Bu
ayar tekrar de¤ifltirilinceye makine
kapat›lsa bile etkili kalacakt›r.

Setup (Kurulum) program›nda ger-
ginlik ayarlar›n› de¤ifltirmek maki-
nedeki bütün dikiflleri etkileyecektir.
TTC butonunu (sayfa 53) kullana-
rak yap›lan ikincil de¤ifliklikler temel
olarak temel ayarlar› al›rlar.

Temel ayar makinedeki bütün
gerginlik ayarlar› temsil eder. Bu
fabrika ayar› veya Kurulum prog-
ram›nda sizin belirledi¤iniz de¤erler
olabilir.

Kurulum menüsü
• harici Setup butonuna basarak menüyü

aç›n
• iplik gerginli¤i (thread tension) seçin
• iplik gerginli¤i ekran› görünür

Gerginliklerin de¤ifltirilmesi
• mükemmel dikifl formasyonu ekran›n

sol taraf›nda ortada gösterilmifltir
• ölçek mümkün olan +/- 20% lik bir

de¤iflikli¤i gösterir
• temel ayar 0’da ince bir çizgi ile

gösterilmifltir
• de¤ifltirilmifl bir ayar siyah bir çubuk ile

belirtilir
• gerginli¤i de¤ifltirmek için yukar› veya

afla¤› oklara dokunun:
e¤er dikifl formasyonu üstteki örne¤e
benziyorsa yukar› okuna dokunun

= dahafazla üst iplik gerginli¤ine
ihtiyaç vard›r (üst iplik gevflek
oldu¤undan, kumafl›n alt›na gerek-
enden daha fazla çekilir)

dikifl formasyonu alttaki ör-
ne¤e benziyorsa afla¤› oku-
na dokunun

= üst iplik daha gevflek
olmal›d›r (üst iplik gergindir ve
alt ipli¤ini kumafl üzerine çeker)
• OK’ye dokunun
• de¤ifliklikler kaydedilir ve ekran

kapan›r
• gerginlik de¤iflikli¤i bütün dikifl-

leri etkiler ve makine kapat›ld›¤›nda
kay›tl› kal›r

➝
➝
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Bafllang›ç ekran›n› açma ve kapama

Temel ayarlara dönüfl

Fabrika ayarlar›na dönüfl
• gerginlikleri fabrika ayarlar›na çevirmek

için reset’e dokunun

Kaydetme ve kapama
• de¤iflikli¤i do¤rulamak için OK’ye 

dokunun
• Setup menüsüne geri dönmek için

esc’ye dokunun

Setup (Kurulum) menüsü
• harici Setup butonuna bas›n
• menü ekrana gelir
• Start Screen’e (Bafllang›ç Ekran›)

dokunun

Bafllang›ç ekran›n›n kapat›lmas›
• bafllang›ç ekran› görünür
• bafllang›ç ekran› aç›labilir ya da

kapat›labilir
• off’a (kapa) dokunun
• bir daha ki sefere makine aç›ld›¤›nda

bafllang›ç ekran› görünmeyecektir
• makine aç›ld›¤›nda ekrana direkt olarak

pratik dikifl menüsü gelir

Bafllang›ç ekran›n›n aç›lmas›
• on’a (açma) dokunun
• makine her aç›ld›¤›nda bafllang›ç

ekran›, arkas›ndan da pratik
dikifl ekran› otomatik olarak ekrana
gelecektir

Kaydedin ve kapay›n
• de¤ifliklikleri do¤rulamak için OK’ye

dokunun
• Kurulum menüsüne dönmek için

esc’ye dokunun
• seçilmifl dikifl menüsüne

dönmek için esc’ye dokunun

Kurulum menüsü
• harici Setup butonuna bas›n,

menü ekrana gelir
• Return to Basic Setting’e (temel

ayarlara dönüfl) dokunun
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Kurulum menüsü
• harici Setup butonuna bas›n,

menü ekrana gelecektir
• Sewing Light (dikifl ›fl›¤›)

seçin

Ifl›¤›n aç›lmas›/kapat›lmas›
• on’a (aç›k) dokunun
• makine aç›k oldu¤unda ›fl›k

devaml› yanacakt›r
• off’a (kapal›) dokunun
• ›fl›k hiç yanmaz

Kaydetmek ve ç›k›fl
• de¤iflikli¤i do¤rulamak için OK’ye

dokunun
• Kurulum menüsüne dönmek için

esc’ye dokunun
• son seçilen dikifl menüsüne

dönmek için esc’ye dokunun

Dikifl ›fl›¤›

Kurulum Program›

• makine temel ayarlar›na dönmek
istedi¤inizi do¤rulaman›z için ek-
randa bir mesaj belirecektir

• yes’e (evet) dokunun; kurulum
ekran› tekrar görünür

• ekranda beliren bir saat simgesi
Kurulumda yap›lan bütün de¤i-
flikliklerin kaydedilece¤ini belirtir

• no’ya (hay›r) dokunun, Kurulum
ekran› tekrar görünür

• Kurulum’da varolan bütün etkili
kal›r

• makinenizi kapat›p açman›z›
söyleyen bir mesaj ekrana gelecektir

• temel ayarlar yeniden kurulur
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Servis
Kurulum program›n›n servis fonksiyonu
artista içindeki yaz›l›m›n sürümü
hakk›nda bilgi verir ve ekrana ve nak›fl
modülünün kasna¤›na (özel
aksesuar) kalibrasyon ayarlar› yap-
man›za imkan tan›r.

Kurulum menüsü
• harici Setup butonuna bas›n,

menü ekrana gelir
• service’e dokunun

Servis Ekran›
• servis ekran› görünür
• sürümü seçin

Sürüm bilgisi
• sürüm ekran› görünür
• artista dikifl makinas›na yüklenmifl

olan yaz›l›m›n sürümünü gösterir
• e¤er mevcutsa nak›fl modülüne (özel

aksesuar) yüklü olan yaz›l›m›n sürü-
münü gösterir

• nak›fl modülü yaz›l›mn›n sürümünün
görülmesi için modülün makineye
ba¤l› olmas› gerekmektedir.

• optimum verim için dikifl makinesi ve
nak›fl modülünün yaz›l›m sürümlerinin
ayn› olmas› gerekmektedir.

• bir önceki ekrana geri dönmek için
esc’ye bas›n

Sürüm bilgisi
Sürüm ekran› dikifl makinesine ve nak›fl
modülüne (özel aksesuar) yüklenmifl
olan yaz›l›m›n sürümü hakk›nda bilgi

verir. Bu bilgi sat›c›n›za soru sorarken
veya yaz›l›m› güncellerken sizin için
yararl› olacakt›r.
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Servis ekran›
• servis ekran› görünür
• screen’i (ekran) seçin
• e¤er ekran üst butonlar seçildi¤inde

(dokunuldu¤unda) do¤ru tepkiyi vermiy-
orsa bu ekran› seçin

Kalibrasyon
• ekran kalibrasyon ekran› görünür
• merkezdeki siyah noktalara ard› ard›na

bas›n
• hangi noktaya bas›laca¤› önemli

de¤ildir
• noktalara dokundu¤unuzda makine ikaz

sesiyle sizi uyurucakt›r
• otomatik olarak bir önceki ekrana döner
• kurulum ekran›na dönmek için esc’ye

dokunun
• son seçilmifl dikifl ekran›na dönmek için

esc’ye dokunun

Önemli Not:
Ekran kalibre ederken, sadece nokta-
lara dokunmaya dikkat edin. Noktalar
d›fl›ndaki yerlere dokunma sonucu
ekran yanl›fl kalibre edilirse, makine-
ye yetkili servis müdahalesi
gerekebilir.

Ekran kalibre edilmesi dokunmatik seçim-
ler yapmak için önemlidir. Ekran kalibre
edilme- miflse siz bir seçene¤e dokun-
du¤unuzda makine onun yan›daki
seçene¤i okuyabilir. Hassas dukunmatik
seçim için, ekran kalibre edilmelidir.

Ekran fabrikada kalibre edilir,
fakat nakliye s›ras›nda etkilenebilir.
Ekran›n, sadece hassas dokunmatik
seçimde problem varsa kalibre edil-
mesi gerekir.

Kalibrasyon

Kurulum Program›

Kurulum menüsü
• harici Setup butonuna bas›n,

menü ekrana gelir
• Service’e dokunun

Nak›fl kasna¤› ayar›
Bu ayarlama i¤neyi nak›fl kasna¤›n›n
merkezine kalibre eder. Kasnak ayar›

sadece nak›fl modülü makineye ba¤l›ysa
yap›l›r.

Kurulum menüsü
• harici Setup butonuna bas›n
• menü ekrana gelir
• service’e dokunun
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Ekran Kontrast›

Servis Ekran›
• servis ekran› görünür
• Adjustment of hoop’u (kasna¤›n

ayar› ) seçin

Kasnak ayar›
• kasnak ekran› görünür
• nak›fl modülünü makineye ba¤lay›n
• büyük kasna¤› nak›fl modülüne

monte edin
• nak›fl flablonunu kasna¤›n içine

yerlefltirin
• check’e dokunun - makine kasnak

pozisyonunu korur; i¤ne flablonun
orta noktas›n›n tam üstünde olmal›d›r

• e¤er de¤ilse, oklarla ayarlay›n
• kasna¤›n sadece birkere ayarlanmas›

gereklidir - ayn› ayar de¤ifliklikleri
bütün kasnaklara uygulan›r

Kay›t ve kapama
• OK’ye dokunun - ekran› kapat›r
• esc’ye dokunun - Kurulumu kapat›r
• Layout 1’de check’ e dokunun -

nak›fl kasna¤› aya¤›n› kapat›r

Daha iyi görüntü için ekran kontrast›
ayarlanabilir.

Kurulum menüsü
• harici Setup butonuna bas›n,

menü ekrana gelir
• kontrasta dokunun (ekran›n sa¤

alt köflesi)
• kontrast ekran› görünür

Kontrast›n ayarlanmas›
• kantrast› ayarlamak için iki ayar

sa¤lanm›flt›r
(-=daha aç›k,+=daha koyu)

• kontrast› art›rmak veya azaltmak

• orjinal ekran soltarafta görülebilir;
degifliklikler yap›l›rken etkilerini
buradan kontrol edebilirsiniz.
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Kurulum programlar›ndan ç›k›fl
• esc’ye bas›n
• Kurulum kapan›r
• de¤ifliklikler kaydedilmifltir
• makine kapat›ld›¤›nda de¤ifliklikler

kay›tl› kal›r

Kurulum program›ndan

Eco fonksiyonu
• harici eco butonuna bas›n
• kullan›lan enerji %50 oran›nda

azalacakt›r

Kurulum programlar›ndan ç›k›fl
Makine ön taraf›nda yer alan yeflil eco
(ekoloji) fonksiyonu butonu makine kul-
lan›m halinde de¤ilken, ama ayarlar› kay-
betmemek için kapatmad›¤›n›z zamanlar-
da enerji tasarrufu yapar. Bu fonksiyon bil-
gisayardaki uyku modunu benzetilebilir.

E¤er eco fonksiyonu aktive edilmiflse,
makine %50 daha az enerji kullanacakt›r.
Çal›flt›¤›n›z ekran, bitin haf›za içerikleri,
ve di¤er seçilmifl fonksiyonlar aktif
haldedir. Ekran karar›r ve detaylar sadece
görünür

haldedirler. Tekrar çal›flmaya baflla-
d›¤›n›zda, makine normal haline
dönecektir

Enerji tasarrufunun d›fl›nda, eco fonk-
siyonu ayn› zamanda bir çocu¤u gü-
venlik arac›d›r. Eco fonksiyonu aktive
edildi¤inde makine “kitlenmifl” ve ayak
kontrolü devre d›fl› haldedir. Makine
sadece eco fonksiyonu kapat›ld›ktan
sonra (butona bir kez bas›n) dikmeye
devam edecektir, ve son çal›fl›lan
ekrana dönecektir.

eco Fonksiyonu

Kaydetmek ve kapamak
• OK’ye dokunun
• de¤ifliklikler kaydedilmifltir
• ekran kapan›r
• Setup menüsü ekrana gelir

Ekrana dönüfl
• eco butonuna dokunun
• makine normal fonksiyonel haline

döner
• makine kapat›ld›¤›nda eco fonksiyonu

kald›r›lm›fl olur
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CPS Program›
CPS Program›
(Kiflisellefltirilmifl Örnek Seçimi)

Dikifl bilgisayar›
Bu bilgisayar› program› baz› tür dikifllerin
yerine baflkalar›n› koyman›za imkan tan›r.

CPS program› kendi tercihinize ve dikifl
ihtiyaçlar›n›za göre dikifl makinenizi
kiflisellefltirmenizi sa¤lar. Ve bunu
istedi¤iniz s›kl›kta yapabilirsiniz.

Daha fazla detay için BERNINA
sat›c›n›za dan›fl›n.

Nak›fl modülü
(opsiyonel aksesuar)
Bu bilgisayar program› modülün
dikiflleri ve alfabeleri yerine bafl-
kalar›n› koyman›za imkan tan›r.

Özel aksesuarlar
Takip eden sayfalar ek aksesuarlar ve
artista dikifl makinesine monte edilebilen
parçalar hakk›nda bilgiler sunar. Bu
aksesuarlar makinenin kapasitesini ve
çok yönlülü¤ünü art›racak, yarat›l›c›¤›n›z›
ortaya koyman›z için s›n›rs›z imkanlar
tan›yacakt›r

Daha fazla detay için BERN‹NA
sat›c›n›za dan›fl›n.

bed_artista 180 V3.0_tuerkisch  8.10.2002  14:13 Uhr  Seite 71



7272 Özel aksesuarlar

Kart›n yerlefltirilmesi
• makineyi kapat›n
• kart› modülün üzerindeki yar›¤a sürün

Nak›fl kartlar› (özel aksesuar)

Nak›fl modülünün tak›lmas›
• dikifl makinesini kapay›n
• aksesuar kutusunu veya dikifl

tablas›n› ç›kar›n
• modülü serbest kolun arkas›na

konumland›r›n
• ba¤lant› kancalar›n› makinenin taban

plakas› içine itin. (arka sa¤)

• fifl makinenin sa¤ taraf›ndaki ba¤-
lant› yerine sokun (nak›fl modülü
sembolü)

• dikifl makinesini çal›flt›r›n

Dizaynlar
• nak›fl modülü ekrana gelir
• önceden programlanm›fl dizaynlara

ulaflmak için nak›fl modülü sembolüne
dokunun

• kartlardaki dizaynlara ulaflmak için
oyuncak ay› sembolüne dokunun
(ekstra aksesuarlar - sayfa 69-70)

• motiflerin konumu, boyutu ve
yo¤unlu¤u de¤ifltiriyebilir

• dizaynlar ayna görüntüsü ile
kullan›labilir ve döndürülebilir.

• detayl› bir kullanma klavuzu nak›fl
modülü ile sa¤lanm›flt›r.

Nak›fl modülü
Nak›fl modülü
(özel aksesuarlar)
Nak›fl modülü size hayal gücünüzü ve
yarat›c›l›¤›n›z› kullanman›z için s›n›rs›z
imkan tan›yan, dikiflmekineniz için
harika bir eklentidir. Size her renkte
harika büyük motifler serisi dikmenize
olanak sa¤lar. Modül serbest kola
tak›l›r ve makinenin sa¤ taraf›nda bu-
lunan ba¤lant› soketine ba¤lan›r.
18 çeflit motifle önceden programlan-
m›flt›r. Seçildiklerinde ekrana gelirler.

ve derhal dikilebilirler. Motifler konum-
land›r›labilir, ayna görüntüsü kullan›labilir,
büyütebilir veya küçültebilirsiniz.

Ek nak›fl motifleri, genifl bir konu alan›n›
kaplayarak, kartlarla elde edebilirler.
Sadece modüle bir kart yerlefltirin,
seçin ve dikin.

Detayl› bir kullanma klavuzu nak›fl
modülü ile sa¤lanm›flt›r.

Genifl konu alanlar›n› kapsayan önceden
programlanm›fl nak›fl dizayn kartlar› nak›fl
modülü ile beraber kullan›labilir

Her kart ayr› bir temala adanm›flt›r. Yeni
kartlar düzenli olarak tan›t›lacakt›r,
böylece herbiri belli bir konu veya tema ile
ilgili güzel motiflerden oluflan bir koleksiy-
on oluflturabilirsiniz. Kartal nak›fl mod-
ülüne sokulur. Motifleri dikifl makinenizini
ekran›ndan görebilirsiniz.
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Karttaki nak›fl motifleri
• ilk motif ekran› görünür
• her motif numaraland›r›lm›flt›r
• daha fazla motif görmek için ekran› öteleyin
• nak›fl modülüne programlanm›fl dikifller gibi

seçin ve dikin

Ekranda kart nak›fl modülleri
• Ekranda kart nak›fl›n ilk motifi hemen

aç›l›r.
• tüm di¤er motifler ekranda afla¤›

yukar› ötelemeyle ulafl›labilir
• motifi aktif konuma getirerek tüm

di¤er motiflerde oldu¤u gibi iflleye-
bilirsiniz

Daha fazla detay için BERNINA
sat›c›n›za dan›fl›n.

Ba¤lant› kablosu
• kabloyu takmadan önce makineyi

kapat›n
• kabloyu makinenin sa¤ taraf›ndaki

uygun sokete sokun
• makineyi aç›n

Detayl› kullanma klavuzlar› artista
yaz›l›m programlar› ile birlikte gelir.

PC Nak›fl Yas›l›m› (opsiyonel aksesuar)
BERNINA Nak›fl Yaz›l›m› varolan motifleri 
birlefltirmenize, ayna görüntüsü olufltur-
man›z›, yeniden boyutland›rman›z› ve
güzellefltirmenizi sa¤lar.

Bunlara ek olarak 155x200 mm boyut-
lar›na kkadar kendi dizaynlar›n›z› yarat›p
nak›fl edebilirsiniz. Ekran›n›zdaki ilk di-
kiflten kumafl üzerindeki bitmifl motife
kadar bütün ifllemler sizin taraf›n›zdan
kontrol edilir. Bütün dizaynlar size aittir. 
Siz dizayn edersiniz-makineniz ifli
yapar!

DBitirilmifl kreasyonlar nak›fl modülüne bir
ba¤lant› kablosu (makine üzerindeki 9-pin
seri port) vas›tas›yla aktar›l›r. Dizaynlar
bofl haf›za kartlar›na veya nak›fl modülü-
nü kendisine kaydedilebilir.

Bu PC program›n›n Windows format›
ço¤u kifliye aflina gelecektir ve bu kul-
lan›m› kolayd›r. Bilgisayarc›lardan sat›n
al›nabilecek bir scanner (bilgisayar
taray›c›s›) dizayn konusunda gerçek bir
yard›mc›d›r, küçük resim ve orijinal diza-
ynlar› tarayarak bilgisayar ortam›na aktar-
man›za imkan tan›r.

PC dizaynlar›n›z› kaydetme
yöntemleri
• PC’nizde
• nak›fl modülüne tak›lm›fl bofl bir haf›za

kart›nda
• okuyucu/yaz›c› kutusuna(opsiyonel

aksesuar) yerlefltirilmifl bofl haf›za
kart›nda

• nak›fl modülünün üzerinde
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Needle/
thread table 70 80          90         100 110-120

Örme ipli¤i

Nak›fl ipli¤i

Merserize pamuk ipli¤i

Sentetik iplik

kal›n veya mers. sent.

‹lik iplikleri

Dikifl makinesi i¤neleri hakk›nda önemli gerçekler
Dikifl makinesi, i¤ne ve iplik
• Bernina’n›z 130/705H i¤ne sistemini kullan›r

‹¤ne ve iplik
• Ençok sat›lan i¤ne numaralar› 70-120’dir. Numara daha

ufak oldu¤unda i¤ne kalitesi artar. Yandaki tablo size
iplik çeflidine göre hangi i¤neyi kullanaca¤›n›z› gösterir.
‹¤ne boyutu seçimi iplik boyutuna denk olmal›d›r.

‹¤ne ve kumafl /‹¤nenin
durumu
‹¤ne mükemmel durumda
olmal›d›r. Hasarl› i¤nelerle
sorunlar ç›kabilir.

Do¤ru i¤ne/iplik
kombinasyonu
Dikifl s›ras›nda, iplik
i¤ne üzerindeki uzun
yar›k üzerinden gider.

Yetersiz i¤ne/iplik
kombinasyonu
E¤er i¤ne çok ince ise
öndeki yar›k ipli¤e yer
sa¤layamaz ve dikifl
yanl›fl olur

e¤ilmifl i¤ne kör i¤ne çapaklanm›fl i¤ne

‹¤ne, iplik, kumafl besleme
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E¤er uygun i¤ne kullan›l›rsa özel materyallerin dikilmesi daha kolay olacakt›r. Bu özel i¤neleri
BERNINA sat›c›n›zdan temin edebilirsiniz.

Dikifl makinesi i¤neleri hakk›nda önemli gerçekler

Aç›klama

130/705H

130/70H - SES

130/705H - SUK

130/705H - S

130/705H - J

130/705
H - LR+H - LL

130/705H/TWI

130/705 H/TRI

130/705H/HE

‹¤ne tablosu

Standart
i¤ne

Özel
i¤neler

Kot i¤neleri

Deri 
i¤nesi

Çift i¤ne

Üçlü i¤ne

Kenar dikifli
i¤nesi

‹¤ne ucu

Normal uç,
hafifçe 
yuvarlat›lm›flt›r

‹nce küre uç

Orta küre üç

Orta küre üç,
esnek

Çok ince uç

Kesici uç

‹¤ne uzakl›¤›
1.6, 2.0, 2.5, 3.0,
4.0, 6.0, 8.0

‹¤ne uzakl›¤›
2.5, 3.0

Genifl i¤ne

Uygunluk

Dokunmufl, sentetik ve do¤al
iplikler için evrensel i¤ne, ör:
keten, flifon, patiska, organdi,
yün, saten, dekoratif dikifl,
nak›fl

‹nce dokumalar, özellikle sentetik
iplikler için

Sentetik veya do¤l ipliklerde daha
a¤›r trikolar

Esnek, hassas kumafllar için özel
i¤ne

Kal›n ketenler, kot kumafllar›, çad›r
bezi. Yo¤un kumafllar› kolayl›kla
deler.

Do¤al ve sentetik deri, plastik,
kapl› ve mumlu kumafl

Esnek kumafllarda görünür kenar
dikiflleri, nervürler, dekoratif dikifller

Dekoratif dikifl

‹nce kumafllarda kenar dikiflleri
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Besleme difllisi ve kumafl besleme

Yükseklik Dengeleme Arac›

Besleme difllisi ve köflelerin dikilmesi

Kumafl›n dengeli biçimde
beslenmesini sa¤lay›n.

Kumafl tutulursa iplik birikmesi
olacakt›r.

Çekme veya itmek boflluklara 
neden olacakt›r.

Beslenme difllisi ayak yatay
oldu¤unda normal çal›flabilir.

E¤er ayak aç›l› olarak duruy-
orsa, ör: kal›n incenin üzerine
dikili yorsa (veya tam tersi);
besleyici diflli kumafl› tutamaz
ve besleyemez.

Bu sorunu gidermek için
i¤nenin arkas›na, bas›c›
aya¤›n alt›na bir, iki veya üç
tane dengeleme plakalar›ndan
yerlefltirin.

Bir veya dahafazla dengeleme
plakas›n› kumafl›n kenar›na
mümkün oldu¤u kadar yak›n
yerlefltirip bu sorunu giderin.

Köfleler dikilirken mumafl›n
sadece küçük bir bölümü
besleme difllisi üzerine gelir ve
bu yüzden diyli kumafl› yeterli
kadar tutamaz.

‹ki s›ra difl aras›ndaki boflluk
dikifl plakas› deli¤inin
geniflli¤ini dolay› ba¤l› olarak
büyüktür.

Aya¤›n önündeki yüksekli¤i
düzeltmek için, aya¤›n sa¤
taraf›na, i¤nenin yan›na bir
veya dahafazla plaka koyun.
ayak tekrar seviyeye gelinc-
eye kadar dikin ve sonra
plakalar› kald›r›n.

1

Önemli

‹¤ne, iplik, kumafl besleme

Besleme difllisi ve dikifl uzunlu¤u
Her dikifl  at›m›yla beraber besleme difllisi bir ad›m ileri gider.
Bu uzunluk dikifl uzunlu¤u ile belirlenir. Çok k›sa bir dikifl
uzunlu¤u ile ad›mlar çok k›sa olur. Kumafl aya¤›n alt›nda

maksimum dikifl h›z›nda bile oldukça yavafl ilerler. ‹likler, saten
dikifl ve baz› dekoratif dikifller çok k›sa dikifl uzunlu¤u ile
dikilirler.
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Temizlik
E¤er makine so¤uk bir odada sakland›ysa,
kullan›mdan 1 saat önce ›l›k bir odaya
getirilmelidir

Temizlik
Dikifl plakas› alt›nda biriken iplik tiftiklerini
ve birikintileri periyodik olarak temizleyin.
• açma/kapama dü¤mesini “0” konumuna

getirin
• bas›c› aya¤› ve i¤neyi ç›kar›n
• serbest kol kapa¤›n› ç›kar›n
• dikifl plakas›na sa¤ arka köfleden bast›r›n
• kald›r›n ve ç›kar›n
• bu bölgeyi f›rça ile temizleyin
• dikifl plakas›n› yerine tak›n

Ekran›n temizlenmesi
• nemli bir bezle silin

Kancan›n temizlenmesi
• açma/kapama dü¤mesini “0” konumuna

getirin
• masura kutusunu ç›kar›n
• kancay› bir f›rça veya pamuklu çubuk

yard›m› ile temizleyin. Sivri uçlu bir aletin
kullan›lmas› kancaya zarar verebilir.

Makinenin temizlenmesi
• nemli bir bezle silin
• e¤er çok kirlenmifl ise s›v› sabun ve su

çözeltisi kullanarak silin

Ya¤lama
• kanca bölgesine 2-3 damla

ya¤ damlat›n
• iflinizin kirlenmesini önle-

mek amac›yla makinede
iplik tak›l› olmadan k›sa bir
süre çal›flt›r›n

Dikkat!
Hiçbir zaman makinenin
herhangi bir parças›
üzerinde ya¤, alkol veya
çözelti kullanmay›n!

Ampulün de¤ifltirilmesi

Ön kapak
• açma/kapama dü¤mesini

“0” konumuna getirin
• viday› gevfletin

Lütfen güvenlik talimatlar›na bak›n!

Not:
12V 5W W2.1 x 9.5d
ampul tipini kullan›n.

Ampulün de¤ifltirilmesi
• sol taraftaki kapa¤› ç›kar›n
• ampülü ç›kar›n
• yeni ampulü tak›n
• kapa¤› yerine tak›n ve

viday› s›k›n

Uyar›:
De¤ifltirmeden önce ampu-
lün so¤umas›n› bekleyin.

Yeni dikifl ›fl›kl› modeller
için sayfa 78’e bak›n.
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Sorun Giderme
Ço¤u durumda, afla¤›dakileri takip ederek ar›zay›
belirleyebilir ve sorunu gidebilirsiniz.

Kontrol edin:
• üst ve alt iplikler do¤ru geçirilmifl olmal›
• i¤ne düz k›sm› arkaya gelecek flekilde yuvas›nda

yukar› do¤ru gidebildi¤i kadar yerlefltirilmifl olmal›
• i¤ne boyutu do¤ru olmal› - i¤ne/iplik tablosuna bak›n
• makine temiz olmal› - iplik tiftiklerini f›rçayla temizleyin
• kanca haznesi temiz olmal›
• gerginlik diskleri aras›nda ve masura kutusu yay›

alt›nda iplik s›k›lm›fl olmamal›

Üst iplik kopmalar›
• üst iplik gerginli¤i çok fazlad›r
• düflük kaliteli i¤ne, i¤ne seçilmifl olan iplikle kullan›lmaya 

uygun de¤ildir
• i¤ne do¤ru yerlefltirilmifl olmal›- düz taraf› arkaya gel-

meli
• i¤ne e¤ilmifl veya körelmifltir
• düflük kalite, budakl› veya kumafl iplik kullan›m›
• do¤ru makara diskini kullan›n
• dikifl plakas› veya ça¤anoz ucu zarar görmüfltür - 

makinenizi BERNINA, sat›c›n›za götürün

Alt iplik kopmalar›
• alt iplik gerginli¤i çok fazlad›r
• masura, kutusunda s›k›fl›yor olabilir. Ç›kar›p tekrar

tak›n
• dikifl plakas› üzerindeki delik i¤ne taraf›ndan zarar görmüfl

olabilir - BERNINA teknik servis eleman› taraf›ndan tamir
edilmelidir

• i¤ne körelmifl veya e¤ilmifltir

Dikifl atlamalar›
• yanl›fl i¤neler kullan›lm›flt›r - sadece 130/705H sistemini kul-

lan›n
• i¤ne körelmifl, e¤ilmifl veya yanl›fl yerlefltirilmifl olabilir -

yerlefl-tirirken en tepeye kadar itin
• i¤ne ucu dikilen kumaflla uyuflmamaktad›r - gerekiyorsa doku-

ma kumafllar için küre uçlu veya esnek i¤ne ve sert deri için
kesici uçlu i¤ne kullan›n

‹¤ne k›r›lmalar›
• i¤ne mengene vidas› gevflemifltir
• kumafl bas›c› aya¤›n arkas›ndan ç›kmak yerine ön taraftan

ç›kar›lmaktad›r
• kal›n bir bölge üzerinde dikim yap›l›rken, kumafl i¤ne

içindeyken itilmifltir
• düflük kalite, dengesiz örülmüfl veya budakl› iplik kullan›m›

Hatal› dikifl
• gerginlik diskleri aras›nda iplik kal›nt›lar› vard›r
• masura kutusu yay› alt›nda iplik kal›nt›lar› vard›r
• iplikleme yanl›fl yap›lm›flt›r - üst ve alt iplikleri kontrol edin
• do¤ru makara diskini kullan›n

Makine çal›flm›yor veya yavafl çal›flfl›yor
• fifl tamamen tak›lmam›flt›r
• açma/kapama butonu “0” konumundad›r
• makine so¤uk bir odada tutulmufltur
• masura sar›c› devrededir.

Makine ters yönde dikim yap›yor
• ters yönde dikifl fonksiyonu aktif haldedir

Kusurlu dikim ›fl›¤›
Yeni dikifl ›fl›kl› modellerde, makinenizi yerel sat›c›n›za
götürün
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Terimler sözlü¤ü
check (kontrol)

clr (clear) (Silme)

Cursor (imleç)

customized (kifliselefltirilmifl)

Delete (silme)

edit (düzen)

esc (escape) (ç›k›fl)

help (yard›m)

memory (haf›za)

menu (menü)

OK

outline (taslak)

pattern (örnek)

PC

PC Embroidery Software
(PC Nak›fl Yaz›l›m›)

scroll (öteleme)

Setup (Kurulum)

smart (ak›ll›)

software (yaz›l›m)

store (saklamak)

toolbar (araç çubu¤u)

touch screen (dokunmatik ekran)

tutorial (anlat›m)

update (güncelleme)

upgrade (yükseltme)

• haf›za içeriklerini görüntülemek için

• ayarlar› kald›r›p yeniden kurmak, temel ayarlara dönüfl

• ekran üzerinde konum iflaretleyici (dikey çizgi)
• haf›za içinde silmeler ve eklemeleri iflaretlemek için kullan›l›r

• kifliye uyarlanm›fl, kiflisellefltirilmifl

• bir önceki komutu siler

• de¤ifltirme, iyilefltirme

• ekran›/program› kapama, bir önceki veya bafllang›ç ekran›na döner

• fonksiyonlar ve belli dikifller için k›sa bilgiler veren ve yard›m sa¤layan entegre
bir programd›r

• dikifllerin, dikifl kombinasyonlar›n›n, harflerin ve say›lar›n istendi¤inde yeniden açmak
için saklanmas›n› sa¤layan program

• program içeriklerinin özeti, ör: dikifller, içlerinden seçim yap›labilen fonksiyonlar

• devam etmeden önce bir görevi do¤rulamak için

• dizayn taslaklar›n› = yan hareket dikiflleri, d›fl konturlar› doldurulmayan dikifller

• motif, dikifl

• personal computer (kiflisel bilgisayar)

• müflterilerimiz için özel haz›rlanm›fl bir programd›r

• nak›fl modülünde düzen, ayna görüntüsü oluflturma ve mevcut motiflerinizi yeniden
boyutland›rma ayr›ca kendi dizaynlar›n›z› yaratmak ve onlar› güzel nak›fl ifllerine
dönüfltürmek için kullanabilirsiniz.

• ekran›n geri kalan k›s›mlar›n› görebilmek için ekran› yukar› afla¤› oynatma

• kiflisel tercihlerinize uyacak flekilde de¤ifltirilip uyurlanabilecek düzenler ve ayarlar

• ‹fl s›ras›nda duraklamalar s›ras›nda bütün dikiflleri ve ayarlar› kaydeden program.
ikidikifl aras›nda geçifl yapmak.

• bilgisayar programlar›

• istendi¤inde aç›lmak üzere haf›zada kaydetmek

• ekran üzerindeki guruplar için kullan›lan bir terim, ör: fonksiyonlar

• mekinenin dokunma ile yönetilmesini sa¤layan ekran

• makinenin çeflitli özelliklerini ö¤reten yard›m program›

• makineye yeni yaz›l›m yükleme

• makineye yeni yaz›l›m yükleme
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‹ndeks

80 ‹ndeks

A

Açma/kapama dü¤mesi
Ak›ll› fonksiyon
Alfabe Kutusu
Alfabe programlama fonksiyonlar›
Alfabeler/say›lar

• boyut de¤ifltirilmesi
• monogram boyutlar›
• programlama

Alt ipli¤in ç›kar›lmas›
Ampul, de¤ifltirme
Ayak kontrolü

B

Bak›m, temizlik
Bas›c› ayak bas›nc›
Bas›c› ayak göstergesi
Bas›c› ayak, de¤ifltirme
Bas›c› ayaklar

• Ters örnek aya¤› No. 1C
• Overlok aya¤› No. 2A
• Dü¤me ili¤i aya¤› No. 3C
• Otomatik ilik aya¤› No. 3C
• fermuar aya¤› No. 4
• Gizli dikifl aya¤› No. 5
• Aç›k nak›fl aya¤› No. 20C
• Yan hareket aya¤› No. 40C

Bas›c› ayaklar, özel
Besleme difllisi
Besleme difllisi ve kumafl besleme

C

CPS program›

D

Denklik
Dikifl geniflli¤i/uzunlu¤u, de¤ifltirme
Dikifl makinesi i¤neleri
Dikifl özeti

• alfabeler
• dekoratif dikifller
• dü¤me ilikleri
• pratik dikifller
• yorgan dikiflleri
• 16 yönlü dikifl
• 4 yönlü dikifl

Dikifl plakas›
Dikifl seçimi, ekran üzeri
Dikifl tablas›
Dokunmatik ekran fonksiyonlar›

• Çift i¤ne s›n›rlamas›
• Denklik 
• Devaml› ters yönde dikifl
• Dikey i¤ne görüntüsü
• Gerginlik
• Hepsini sil
• Kenar k›v›rma dikifli (kanat) i¤nesi
• Korumaya alma
• Motor h›z›
• Örnek bafllang›c›
• Örnek uzatma
• Öteleme

• Say› ile dikifl seçimi
• Uzun dikifl
• Yar› örnek
• Yatay ayna görüntüsü

Dokunmatik ekran seçimi
Dü¤me dikme program›
Dü¤me ili¤i program fonksiyonlar›

• dikifl say›c›l› ilik
• direk uzunluk girifli
• dü¤me ölçümü
• manuel dü¤me ili¤i

Dü¤me ilikleri
• dikifl say›c›l› ilik
• direk uzunluk girifli ile otom.
• düz dikifl ilikler
• ekran üzerinde dü¤me ölçümü
• ilik düzeltmeleri
• manuel 4-6 ad›m ilikler
• otom. halka ve anahtar deli¤i
• otom. standart ve esnek
• uzun süreli haf›za

Dü¤me ilikleri, açma
Dü¤me ilikleri, uygulamalar

E

eco fonksiyonu
Ekran
Ekran üzeri fonksiyonlar›n seçilmesi

F

F (Favori fonksiyon) butonu
FHS Serbest El Sistemi
Fonksiyonlar, ekran üzerinden seçim
Fonksiyonlar, haf›za

• check (kontrol)
• haf›za seçme
• haf›zay› düzenleme
• sa¤a öteleme
• saklama
• silme
• sola öteleme

Fonksiyonlar›n düzenlenmesi
• alt bölüm
• ayna görüntüsü
• denklik
• dikifl sonu korumaya alma
• gerginlik
•harf boyutu
• monogram boyutu
• motor h›z›
• örnek büyütme
• uzun dikifl

G

Genel fonksiyonlar
• Afla¤› öteleme
• esc (ç›k›fl)
• OK
• Yukar› öteleme

Gerginlik/Anlat›m/Yarat›c› Rehber
Güç kablosu
Güvenlik talimatlar›

7
54
6

29
38-39

38
38
39
10
74
7

74
11
20
9

15
15
15
15
15
15
15
15
15

15,68
11
73

68

49-50
19

71-72
12-14
13-14
12-13

12
12
13
13
13
11

19-21
7

24-26
25
26
25
25
26
26
26
24
25
24
25
25

25
24
25
25

18-22
37
28
28
28
28
28

30-38
33
32
37

32-33
34

35-36
31
30

34-35
37
17

67-68
18
19

59-60
7

20
27,42

27
27
27
27
27
27
27

27-28
27

27,28
28
27
27
28
28
27
28
27

24
24
24
24
24

51-53
1
7
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81‹ndeks

H

Haf›za
Haf›za düzeltmeler

• Alt bölüm
• Dikifl programlanmas›
• Dikiflin say›larla programlanmas›
• Fonklarla 
• Fonksiyonlarla programlanmas›
• Haf›za içeriklerinin görülmesi
• Haf›za kapasitesi
• Haf›za silme
• haf›zan›n aç›lmas›
• Haf›zay› kaydetmek/ç›k›fl
• Kiflisel haf›zan›n aç›lmas›

Halka program›
Harfler/say›lar
Harfler/say›lar›n programlanmas›
Harici dikifl butonlar›

• alfabe butonu
• dekoratif dikifl butonu
• dü¤me ili¤i butonu
• harici ba¤lant›lar
• Kurulum
• pratik dikifl butonu
• yorgan/yön butonu

Harici fonksiyon butonlar›
•clr (silme) butonu
• eco butonu
• F(Favori Fonksiyon)butonu
• Help (yard›m)
• N›zl› ters yön butonu
• i¤ne durufl ayar›
• i¤ne konumu
• mem (haf›za) butonu
• Setup (kurulum) butonu
• Smart (Ak›ll›) butonu
• Tek örnek
• TTC butonu

‹

‹çindekiler
‹¤ne duruflu
‹¤ne iplikleyici
‹¤ne konumu, de¤ifltirme
‹¤ne, de¤ifltirme
‹¤ne, iplik, kumafl besleme
iplik gerginli¤i, de¤ifltirme
‹plik kesici
‹plik, i¤ne, kumafl besleme
‹plikleme,üst

K

Kumafl besleme, iplik, i¤ne
Kurulum

• Bafllang›ç ekran›
• Dikifl geniflli¤i, uzunlu¤u
• Dikifl ›fl›¤›
• Ekran kalibrasyonu
• Ekran kontrast›
• F(Favori fonksiyon) butonu
• Fonksiyonlar, programlama
• ‹¤ne konumu
• ‹plik gerginli¤i

• Kiflisel program
• Kurulumda fonksiyonlar
• Kurulumdan ç›k›fl
• Motor h›z›
• nak›fl kasna¤› aya¤›
• servis
• Sürüm Bilgisi
• Temel ayarlara dönüfl
• Uyar›c› sinyal

Kurulumda fonksiyonlar

M

Makinelerin detaylar›
Masura - sar›m, yarlefltirme
Mesajlar, ekran üzerinde

N

Nak›fl kartlar›
Nak›fl modülü

Ö

Özel aksesuarlar

P

PC Nak›fl Yaz›l›m›
Pratik dikifller, uygulamalar

S

Say› ile dikifl secimi
Sorun giderme 
Standart aksesuarlar

T

Taslak dizaynlar›
Tafl›t kutusu
Temizlik, bak›m
Terimler sözlü¤ü

Y

Yan hareket dikiflleri
Yarat›c› rehber

• Kumafl menüsü
• Teknikler menüsü

Yard›m program›
Yedek makina pimi
Yorgan dikiflleri
Yorgan dikiflleri/yönlü dikifl
Yönlü dikifl

• 16 yön
• 4 yön

39-44
42-43

44
40
41
42

41-42
42
44
44
40
43
43
38

38-39
39

21-22
22
21
21
22
22
21
22

22-23
22
23
23
22
23
22
23
22
23
23
23
23

3
20
10
19
9

71-73
51,62

11
71-73

10

71-73
55-67

63
60
64
65
67

59-60
59-60

60
62

56-58
55
67
61
66
64

64-65
63

60-61
26,25

4,5
8

29

69-70
69

68-70

70
16-17

20-21
75

6

47-48
6

74
76

47-48
52-53

53
53

50-51
9

45
45-47
45-47
45-46
46-47
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